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RIMBERTUS ES ANSKARIUS •

KORA, ELETUK ES MUNKASSAGUK MELTATASA
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DR DOMANOVSZKY sAndor





I.

A regi Skandinaviara borulo homaly. A skandinav tortenetiras kezdete.

Mondai jellege. Skandinavia termeszeti viszonyai. Nepei. Muveltsegiik.

Tengereszet es kalozkodas. A viking-hadjaratok.

Europa kozepso reszei is mar kozel ezer esztendeje benne

eltek a tortenelmi idoszakban, a mikor Skandinaviara meg
siirii kod borult. A normann vikingek meg nem remegtettek

meg Nagy Kdroly hatalmas, de gyorsan bomlo birodalmanak

nepeit, es felfedezo utazasaik sem lebbentettek meg fel az

eszaki videknek leplet. Olyan mesebeli orszag volt ez az Eszak

videke, a melyrol hatarozottabb fogalma csak nehany onnan

szarmazott nepnek volt. De ezek is messze elkeriiltek es keso

ivadekaik csak a szajrol-szajra atszAllt es elferdiilt hagyomany-

bol ismertek Skandinaviat.

A tudomany meg okori feljegyzesekbol meritette azt,

a mit Thule szigeterol tudott, a melyet Pytheas mar 320-ban

K. e. erintett. Strabo,^) Pomponius Mela^) es PHnius^) emle-

keztek meg rola, de mdig sem bizonyos, hogy igazan Skandi-

navidra kell-e ezt a hiradast vonatkoztatnunk. Pytheas

Britanniabol hajon jutott oda. Ez azonban nem donti el, hogy

tulajdonkepen hova jutott. A mit pedig Thulerol elmondott, az

mind olyan meseszeru, zavaros, hogy m6g kev^sbbe igazit litba,

es hogy kortdrsai is hazudozonak mondtak erte Pytheast.*)

A kozepkor iroi koziil eloszor Einhard (f 844.), Nagy
Karoly eletrajzanak iroja emlekezett meg ezekrol a videkekrol,

^) Strabo c. 63., 64., 104., 114. es 201. — ^) Lib. III., c. 6. —
3) Hist. nat. IV. c. 16. — *) Strabo dvyjp c})£uB'.(;TaT:oi;-nak mondja
c. 63.
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a mikor nehany lovid sorban felsorolta a Keleti-tenger koriil

lako nepeket.^) Majd Nagy Alfred (871—901) angol kiraly

jegyzett fel egynehany becses adatot, a melyeket norm.ann

utazok elbeszeleseibol meritett.^)

Mindez azonban csak geographiai jelentosegii feljegyzes.

A historiai feljegyzes ezen a teriileten igen keson kezdodott.

A kivandorlo, uj allamokat alapito normann rajokkal a lakos-

sagnak eppen legmiiveltebb es legeletrevalobb resze veszett

el. Az otthon maradottak szereny igenyii foldmuvesek voltak,

a kik kozott magasabb szellemi mozgalmak meg nem kelet-

keztek. Legelol jart a miivelodesben Dania. Ott mar a XII.

szazad elso feleben egy nevteleniil iro roeskildei barat 1138-ban

megszerkesztette hazaja tortenetenek elso sovany kronikajat.^)

Ez a kronika azonban, kiilonosen a regibb idokrol, nem sok

ertekeset tartalmaz. Hiszen foforrasa a XI. szazad vegen elo

Bremai Adam volt, a ki ugyan annyira erdeklodott az eszaki

nepek irant, hogy Daniaba is elutazott adatokat gyiijteni,

de ezeket az adatokat joreszben Sven Estrithson kiraly elbesze-

leseibol meritette, a kirol maga mondja, hogy a barbarok

egesz tortenetet, mint valami konyvben, fejeben orizte.*)

Ujabb felszazadnak kellett eltelnie, a mig lij kiserleteket

tettek a danok tortenetenek megirasara. Akkor ket iro is akadt

egyszerre : Sven Aggeson es Saxo Grammaticus. Ez a ket iro,

sajnos, ismerte egymast es tudtak is egymas munkassagarol.

Sven Aggeson tehdt rovidre fogta mondanivalojat, azzal a

vigasztalassal, hogy Saxo majd bovebben es szebben irja meg
a dan tortenetet.^) Saxorol a kritika el is ismeri, hogy bamu-
latos szorgalommal es iigyesseggel tanulta meg tavol eszaki

hazajaban a klasszikus latinsagot, de muvenek torteneti erte-

k^rol mdr egeszen mas a velemeny.^) Dahlmann') es a dan

1) Einhardi Annales ad ann. 789. Mon. Gerni. Script. I. —
2) A description of Europe and the voyages of Ohthere and Wulf-
stan, by king Alfred the Great. Ed. Bosworth. London. 1855. —
') Anonymi Roskildensis Chron. Danicum. Kiadta Langebeck : Script.

Rer. Dan. I. — *) Bremai Adam. L. II. c. 41. Kiadta Pertz : Mon.
Germ. VII. — ^) Suenonis Agonis filii compendiosa Regum Daniae
historia. Ed. Langebeck. Tom. I. — •) Saxonis Grammatici historia

Danica. Ed. Holder. Strassburg, 1886. — ^) Forschungen auf dem
Gebiet der Gesch. Bd. I. 1822.
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Miiller^) kimutattak, hogy Saxo elbeszelesebol a poganykori

Dania tortenetet megszerkeszteni nem lehet. Az egesz mera

mondaanyag, a mely meg hozza ellentetben is all az islandi

mondakkal.

Az eszaki nepek mondavilaga kiilonosen fenyes es gazdag.

Ragyogo koltoi inventiojuk azonban nem valt a tortenetiras

javara. A mondak egymasnak ellentmondok ; meg a kiralyok

sorozatat sem lehet beloliik megallapitani. Igy tehat a tortenet-

iro a frank es az angolszasz kronikak elvetve elejtett adataira

kenytelen szoritkozni. Ezert olyan becses a danok es a svedek

regi tortenetere Szt. Anskarius legendaja. Ez az elso irott mii,

a mely egy ott miikodott ferfiu viszontagsagait leirja es ezek-

nek a nepeknek miiveltseget is megvilagitja.

Eszak mostoha eghajlata az eletfenntartas kiizdelmeben

a lakosok java erejet lekototte. Nemcsak a hegyvidek sziklai,

hanem a volgyek es a lapaly szamtalan tava is sziikre szori-

totta a megmiivelheto foldet. Jarhatatlan rengeteg erdok

boritottak nemcsak Skandinaviat, hanem Jiitlandot is. Dania-

nak meg a neve, Danemark is megorizte ezeknek az erdose-

geknek az emleket : a danok erdejenek neveztek az orszagot.

Minden talpalatnyi foldet, a melyet a miivelesnek meg akartak

szerezni, meg irtani kellett. A miivelodest ez termeszetesen

nagyon akadalyozta. Az erczeket is idegen nepek ismertettek

meg a skandinaviaiakkal ; idegenek, a kiket a Keleti-tenger

borostyankove vonzott ezekre a videkekre. Igy jutottak el a

tengeren es szarazfoldi uton, a nagy folyok volgyein at a

fonicziaiak a Keleti-tenger partvidekere. Az 6 kozvetitesiikkel

lendiilt fol ott a bronzkor kulturaja.

A Kr. elotti utolso szazadokban mar germanok laktak

ezt a foldet, a kik a Keleti-tenger deU partjairol vandoroltak

oda. A termeles mostoha viszonyai azonban mar nehany szazad

mulva kivandorlasra kenyszeritettek a lakossag egy reszet.

Skandinavia e tekintetben a regi Gorogorszag sorsdra jutott.

Foldmiives ^s allattenyeszt6 foglalkozassal siiriibb lakossag

nem elhetett meg rajta. Megindult tehat az elso kivandorlas.

1) Critisk Undersogelse af Danmarksag Norges Saguhistorie

eller om Trovardigheden af Saxos og Suorros Kilder. Kiobenhavn^

1823.
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A visszamaradottak regi viszonyaik kozt eltek tovabb.

A tarsadalmi eletnek meg alacsony fokan allottak. Az egyseges

videken elo torzsek kiilon fejedelmek alatt eltek. A parasztsag

fdfoglalkozasa a foldmiiveles es a haborii volt. A szabadok

kozt rendi kiilonbsegek meg nem fejlodtek.

Legsiiriibben Skandinavia delkeleti reszet laktak. Ennek

legdelibb reszen : Schonenben, Blekingenben €s Hallandban

laktak a danok, a kik az angolok es a szdszok kivandorlasa

!utan leptek el a szigeteket es Jiitland felszigetet, a mely azon-

ban a VI. szazadban Kr. u. mar az ovek volt. Toliik eszakra a

Malar-to videkeig gotok laktak. Maga a Malar-to mar a svedek

teriiletehez tartozott, a kiknek szdllasai innen eszaknak

huzodtak,

Az ostermelo foglalkozas mellett azonban a nep csakhamar

megint tulsagosan elszaporodott es ezzel lijabb kivandorlas

indult meg. Ezt a korszakot a tortenelem mar kozelebb-

rol ismeri. A Kr. u. IX. szazad a viking kalandok korszaka.

A gorog tortenelem megint kitiino parhuzamba alKthato

«zzel a fejlodessel. Mintha a gorog nemesi uralom idejenek

mozgato eroi miikodnenek Skandinavi^ban ! A kereskedelem,

a mely az orszag partjain foly, bo alkalmat nyujt a zsakma-

nyoldsra. Valosagos 6szaki Polykratesek tamadnak, a kik meg-

huzodnak a gazdagon tagozott part rejtett obleiben (vik), s

ha a gyanutlan kereskedo arra halad, rajt iitnek es kifosztjak,

ot magat rabszolgasagba hurczoljak. Anskariust is megleptek

ezek a kalozok, a mikor 829-ben egy kereskedokbol alakult

haj6rajjal Svedorszag fel^ vitorldzott. Ki is raboltak, ugy hogy

eletet is alig menthette meg. De a part kozel volt, s igy a szeren-

cs6tlenek legalibb maguk elmenekiilhettek tamadoik el61.^)

Ez azonban ritka szerencse volt. Tobbnyire a kereskedo is rab-

szijra keriilt. Anskarius sok ilyen rabszolgat valtott ki,^) hasonlon

buzgolkodott ezen a teren hii tanitvanya es eletrajzdnak ir6ja :

Rimbertus ersek is, a ki egy alkalommal egy rabszolgasagba

keriilt apdczdt sajat hdtaslovaval, a melyen egyhazmegyejet

beutazta, vdltott ki.^)

A kalozkodds bizonyara igen j6 foglalkozas volt. A Keleti-

tenger borostydnkove meg mindig sokakat vonzott eszakra, s a

1) C. 10. — 2) c 15., 35., 38. — 3) Vita Rimberti c. iS.
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part obleiben meghuzodo kalozok messzebbfekvo czelokat is

tiizhettek ki maguknak. A tengereszet fejl6desere ez az orszag

kiilonben is meg sokkal alkalmasabb volt, mint Gorogorszag.

Hiszen magan a szarazfoldon is to tavat ert ; ezek a tavak

valosagos kis beltengerek voltak, partjaik menten apro szige-

tekkel, a hol konnyen meg lehetett huzodni a tamadasok ellen,

a hol azonban az ember ra volt utalva arra, hogy hajozzek.

Anskarius eletrajza megemlekezik Byrca gazdag kereskedo varo-

sdrol, a melynek emleket ma Bj6rk(3 szigete orzi a Malar-toban.^)

Es hogy a kal6zok hatalma mikent n6tt, arrol is tudosit az elet-

rajz. Bj6rk6 keresked6i ugyan a szigeten biztonsagban hittek

vagyonukat, de az ilyen viragzo varos az elhatalmasodo kalozo-

kat meg gazdagabb zsakmanynyal kecsegtette, mint ha egyes

hajokat tamadtak meg. Puszta megsarczolasa is nagy hasznot

hajtott, de a tamadok nem mindig elegedtek meg a sarczfize-

tessel.2) A szerzett kincs igy neha hamarosan tovabb is vando-

rolt. Apulia (?) polgarai peldaul elfizethettek a svedeknek,

a mit kevessel el6bb a varosukat tamado danoktol zsakma-

nyoltak.^)

A IX. szazad kozepe tajan mar a frank birodalom gyonge

szervezet6r61 is meggy6z6dtek. A mar tobb szazados multra

visszatekint6 frank varosok falai kozott termeszetesen tobb

kincs halmozodott fel, mint a meg falusias jellegii skandinav

vagy szlav vdrosokban. A kal6zok figyelme tehat arra terel6-

dott. Megtamadtak a parti varosokat, behajoztak a folyok

torkolataiba es komoly ellenallasra nem taldltak sehol. A biro-

dalom romjain keletkezett nemzeti allamok hiiberi szervezete

az ilyen hirtelen tamadasoknak gatat nem vethetett. Nemzeti

hadseregiik meg nem fejl6d6tt, a fejedeleme pedig alig volt

nagyobb a hiiberesekenel. A kalozok csak a megtamadott varos

vagy esetleg videkenek hirtelen fegyverbe szolitott nepevel

keriiltek szembe ; a harcz edzett emberei bekes foglalkozasu

polgdrokkal, a kik csak a veszedelem pillanataban onvedel-

miikre nyultak a fegyverhez. Es gyakran meg vezer sem akadt,

a ki ^zervezhesse 6ket. Hamburgot is vedteleniil talaltak 845-ben.

Bemhardgrof nem volt otthon,*) Anskarius pedig nem volt Szt.

Szeverin, a ki egykor olyan bamulatosan tudta a dunai provin-

1) C. II. — 2) c. 19. — =») C. 30. — *) C. 16.
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cziak varosaiban a lakossagot a barbarok tamadasai ellen

fellelkesiteni.

Primitiv fokon minden katonasag rablokbol, minden

tengereszet kalozkodasbol fejlodott. A skandinav tenge-

reszek vakmero batorsagat es felfedezo utazasaik csoda-

latos eredmenyeit szazadok ota bamuljak. Kitiino csapataik

14ttara megremegett Paris, Roma es Bizancz. Meg el tudjuk

kepzelni a remiiletet, a mely a bizancziakat elfogta, a mikor a

tenger rettenthetetlen vitezei apro hajoikat kerekekre raktak,

es kifeszitve vitorlaikat, szarazon hajoztak a csaszarvaros falai

ala. Semmi sem volt nekik tavol vagy megkozelithetetlen.

A Diinan es a Dnyeperen elmentek Gorogorszagba es Sziriaba,

eppen ugy, a mint elmentek Gronlandba es Amerikaba. Fel-

fedezeseik es allamalapitasaik elott a XX. szazad is tisztelettel

hajlik meg. De ezek mar Anskarius kora utan tortentek.



II.

Az elso terito kiserletek a normannok kozt. Ebo reimsi ersek legatioja.

Anskarius. Eletrajza. Szerz6je Rimbertus. A Vita Rimberti. A Vita

Anskarii kettos szerz6segenek kerdese. A Vita Rimberti hitele es iroja.

Rimbertus tendencziaja. Irasanak hitele. Kesobbi atdolgozasa. Hianyos

chronologiaja. Rimbertus j6 ertesiilesei.

A skandinav nepek is megereztek a fejlettebb, erosebb

kultura asszimilalo hatasat, a mikor korabbi elzarkozottsaguk-

bol kileptek es Kozep-Europa nepeivel erintkezni kezdettek.

A romai egyhaz terito buzgalma mindeniitt megprobalkozott,

hogy uj hiveket szerezzen, a hol csak a pogany nepek a keresz-

tenyekkel bekes erintkezest kezdtek.

A b^kes erintkezest termeszetesen megelozte az ellenseges.

Mar a VI. szazad 6ta van tudomasunk ilyen ellensegeskedesrol.

Gregorius Turonensis tartotta fenn ebbol a korbol Chochilaich

dan kiraly tamadasanak emleket Galha ellen.^) A kereskedelem

azonban egyesekben a bekes szandekii erintkezest is megerlel-

hette. Dan es sved kereskedok eljutottak a frank birodalomba

es a brit szigetekre. Itt a keresztenyseggel meg kellett ismer-

kedniok. A kereskedo altalaban alkalmazkodo ; bizonyara sokan

at is tertek a keresztenysegre. Kereskedok,^) tuszok es keresz-

teny rabszolgak a kereszteny vallas kiilsosegeit a skandina-

viaiakkal is megismertethettek. Ok keszitettek elo a talajt a

teritoknek. A jiitek kozott allitolag mar 700 koriil miikodott

is egy ilyen szent eletii terito : az angolszasz Wilhbrord,^) de a

vad nep nem hallgatott ra, ugy hogy faradozasai karba vesztek.

Korai dolog is volt meg akkor a messze Daniaban kiserle-

tezni. Hiszen kozben laktak meg a szaszok, a kiknek makacs

pogany szellemet meg az olyan kemeny uralkodo, mint Nagy
Karoly is csak harmincz ev veres kiizdelmei utan tudta megtorni.

^) Hist. francorum. III. c. 3. His ita gestis, Dani cum rege suo

nomine Chochilaicho, erectu navaU per mare GalUas appetunt. — ^) V.

6. c. 30. — 3) Vita WilUbrordi. I. c. 9. ed. Wattenbach.
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A szaszok megteritese utan azonban Dania a frank birodalom

kozvetlen szomszedsagaba keriilt, s igy az esetleges lijabb

kiserletek mar legalabb nemi eredmenynyel kecsegtethettek.

Allitolag mdr Nagy Karoly tervezte is, hogy az Elban tul fekv6

teriiletre nem. rendel piispokot, hanem ott ersekseget szervez,

a melynek munkaja lett volna az eszaki n6pek megteritese.

Ezert Amalhar trieri ersekkel (809—814) Hamburgban templo-

mot szenteltetett fel, a melybe azutan Heridag presbytert kiil-

dotte, a ki azonban meg a csaszar hal^la elott halt meg.^)

Hogy a hamburgi ersekseg alapitasanak eszmejevel Karoly

tenyleg foglalkozott-e, ma mar nem allapithato meg. A csaszari

pohtikaba ez a terv ketsegteleniil beleillett, de ellentmond a

dolognak az, hogy Liudgert Karoly visszatartotta attol, hogy

Daniaban a teritest megkisertse.^)

Az esemenyek azonban csakhamar megerleltek ezt a ter-

vet es a frank birodalomnak alkalma nyilt ra, hogy a terites

munkajat Daniaban is, Svedorszagban is pohtikai sulyaval

tamogassa. Sem Dania, sem Svedorszag nem volt m6g egyseges

allam.^) A fejedelmeknek meg tarskiralyokkal kellett kiizde-

niok. A gyengebb fel azutan szivesen fordult a hatalmas frank

fejedelmek tamogatasaert.

Harald dan kiraly is sokat kiizdott vetelytarsaival. Mar
814-ben dllasa megerositesere szovetsegre lepett Jambor Lajos

csaszarral, a ki ezt a pohtikai osszekottetest fel is hasznalta,

hogy meginditsa a danok kozott a missziot. Ebo reimsi ersek

es Hahtgarius cambrayi piispok L Paschahs papa meghatal-

mazasaval — Ebo legatusi hatalommal — utnak indultak, de

nem sokat vegeztek ; Hahtgarius hamarosan visszatert, es Ebot

is visszahivtak megyejenek az iigyei.*) De Haraldot 826-ban

eliiztek, a mire a tronjatol megfosztott kiraly szemelyesen fel-

kereste a csaszart es Mainzban a keresztseget is felvette.^)

1) C. 12. — ^) Vita Liudgeri II. c. 6., Mon. Germ. Script. II. Fuit

autem cupiens anxie gratia docendi Northmannos adire, sed rex

Karolus nuUatenus assensum praebuit. — ^) V. o. Dahlmann : Gesch.

V. Danemark I. 18. es kov. 1., Geijer: Om den gamla Swenska for-

bundsforfattn. (Iduna, 9. fiiz.) — *) V. Anskarii, c. 13., Brem. Adam.
I. c. 17., Ann. Xantenses ad a. 823., kiadva Pertz. Mon., tom. II.

— *) V. 6. Ann. Xantenses ad a. 826., Thegani Vita Hludowici c. ^$.,

Ermoldi NigelH carmina 1. IV. Valamennyi Mon. Germ. Script. II., az

ut6bbi az 504—513. 1.
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Ezzel az esemenynyel indult meg Anskarius misszioja. Az 6

kiildetese a nemet egyhaz tortenetere is nevezetes, mert ennek

kapcsan allitottak fel a hamburgi ersekseget, meg nevezetesebb

azonban a danok es a svedek megteritese szempontjcibol, a

miert is megbizatasanak es miikodesenek tortenete az utodokat

is sokat foglalkoztatta.i)

Azonban csak az ujabb irodalomnak sikeriilt a kerdest

tisztazni. Azelott ugyanis tobb hamis es interpolalt okmany

1) Az erre vonatkozo irodalom : Rimbertus Vita Anskariijat Gualdo

corveyi barat versbe foglalta. Majd Bremai Adam foglalkozott bovebben

Anskariusszal. A XVIII. szazadban Caesar F. elevenitette fel Anskarius

emleket Triapostolatus septemtrionis. Coloniae Aripp. 1642. muveben.

Azutan Arrhenius (Ornhjelm) C. foglalkozott vele Lambecius P. : Origines

Hamburgenses. Hamburgi 1652. cz. miiveben. Ezt kovettek : Staphorst

Hamburgische Kirchengeschichte. Hamburg 1723— 1729. Bd. I., Moller

Historia Cimbriae Htterata. Tom. III. Havniae, 1744., Langebeck

Chronologia rer. sept. aevi Anschariani, a Scriptores rer. Danicarum-ban

Havniae, 1772.Tom. I.p. 496—561., Pantoppidan: Annales eccles. Danicae

I—IV. Copenhagen, 1741— 1752., Buchenroder : Leben u. Thaten des

grossen Anscharius. Hamburg, 1723., Celsius : Svea-Rikes Kyrkohistoria.

Lund, 1875., Giseke : St. Anscharius. 1791., Wedekind : Noten zu eini-

gen Geschichtschreibern des deutschen Mittelalters. Bd. I. Hamburg,

1821., Kruse : Anschar. Altona, 1823., Miinter. Kirchengeschichte von

Danemark u. Norwegen. Th. I. Leipzig, 1823., Estrup : Disquisitiones

de manuali S. Ansgarii(Symbolae criticae ad illustrandos locos nonnullos

historiae eccl. sept.) Hafniae, 1823., Misegaes : Leben des St. Willehad

und St. Ansgar. Bremen, 1826., Krummacher : St. Ansgar. Bremen, 1828.,

Geijer : Gesch. Schwedens. Bd. I. Hamburg, 1832., Asmussen : Kritische

Untersuchungen iiber den Umfang der Hamburger Diocese u.Archidiocese

in alterer Zeit, im Archiv f. Staats- u. Kirchengesch. Bd. I. 1833., Reuter-

dahl : Ansgarius. BerHn, 1837., U. a. : Svenska kirkans historia. Lund,

1838., Neander : Denkwiirdigkeiten aus d. Gesch. d. Christenthums.

Bd. III. Hamburg, 1847., Krafft : Narratio de Ansgario aquilonarium

gentium apostolo. Hamburg, 1840., Dahlmann : Gesch. v. Daneraark.

Bd. I. Hamburg, 1840., Mohlmann : Leben u. Charakter des Erzbischofs

Ansgarius. Historische Aufsatze. 1844., Khppel : Lebensbeschreibung

des Erzbischofs Ansgar. Bremen, 1845., Lappenberg biralata az utobbi

mur61 Schmidt: Zeitschr. f. allg. Gesch. Bd. V. 1846., Bohriger : Die

KircheXhristi u. ihre Zeugen. II. i. Ansgar. Zurich, 1849., Volkening :

Leben d. Ansgarius. Bielefeld, 1852., Maurer : Die Bekehrung des nor-

wegischen Stammes zum Christenthume. Bd. I. Miinchen. 1855., Engeln :

Das Leben d. heihgen Martyrers Canutus und des heiligen Bekenners

Ansgarius. Miinster, 1856., Lappenberg: Grundriss zueinerGesch. des Her-

zogthums Bremen, bei Pratje : Bremen u. Verden. Bremen, 1857— 1862.,
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es egy hamisitott kronika zavarta a kutatok tisztan latasat.

A legnagyobb bajokat a Chronicon Corbeiense okozta, a mely

a Vita Anskarii felhasznalasaval kesziilt kesoi (1677. utan irott)

hamisitas. Ennek a hamisitasnak a hitelet azonban csak 1839-ben

sikeriilt megingatni, es akkor is 1864-ig meg mindig akadtak

vedelmezoi.^)

Vegre azonban a tortenetiras megis azt az allaspontot

fogadta el, hogy az eszaki misszio kerdesere a leghitelesebb

Ernst : Drei Lebensbilder aus der Urzeit der nordischen Missionen.

Kath. Kirchenblatt fur die nordischen Missionen. Hamburg, 1861.

Nr. 3., Tappehorn : Leben des heiligen Ansgar, Apostels von Danemark
u. Schweden und die Gesch. der Verbreitung des Christenthums im
skandinavischen Norden. Miinster, 1863., Monckeberg : Ansgar. Ham-
burg, 1863., Drewes : Leben des h. Ansgar. Paderborn, 1864., Laspeyres :

Die Bekehrung Nordalbingiens u. d. Griindung des Wagrischen Bistums

Aldenburg-Liibeck. Bremen, 1864., Lentz : St. Ansgar. Hamburg, 1865.,

Monckeberg : Die Griindung d. Erzbisthums Hamburg. Hamburg, 1865.,

Bulle : Gcdachtnissrede auf d. Erzbischof Ansgar. Bremer Sonntags-

blatt. 1865. Nr. 7., Rordam : Ansgar og missionen. Kjobenhavn.

1865., Bremisches Jahrbuch. Bd. II. 1866., Berndt : Hamburg-Bremen
die Missionenstadte des scand. Nordens, bei Nasemann : Erzahlungen

a. d. Deutsch. Mittelalter. Bd. III. Halle, 1866., Kappmann : Die mittel-

alterUchen Geschichtsquellen in Bezug auf Hamburg. Hamburg, 1868.,

Jorgensen : Den nordiske Kirkes grundlaeggelse og forste udvikhng.

I. Kjobnhavn, 1874., Dehio : Gesch. des Erzbistums Hamburg-Bremen
bis zum Ausgang der Mission. Bd. I. BerHn, 1877., Foss : Die Anfange
der nordischen Mission mit besonderer Beriicksichtigung Ansgars.

BerUn, 1882— 1884. (Programm. d. Luisentstadter Realgymnasiums)..

Tamm : Die Anfange des Erzbisthums Hamburg-Bremen. jena, 1889..

Marki : A kozepkor f6bb kronikasai a magyarok honfoglalasa koraig.

VII. Rimbert szent Anskarja. Budapest, 1900., Schubert : Ansgar und
die Anfange der schleswig-holsteinischen Kirchengeschichte. Kiel,

1901. Ezenkivul tobb ropirat, hogy az eszaki nepek mikor iinnepeljek

a keresztenyseg befogadasanak ezereves fordulojat es tobb iinnepi beszed

az ezredeves fordulo alkalmabol. a melyeknek azonban semmi becse sincs.

— ^) Hitelet lerontottak : Schaumann : Ueber das Chronicon Cor-

beiense. 1839., Hirsch es Waitz : Kritische Priifungen des Chronicon
Corbeiense, 1839. (Rankes Jahrbiicher Bd. III.), Wiegand : Die Cor-

veischen GeschichtsqueUen. 1841. Vedelmet KUppel kiserlette meg
J. F. Falke und das Chronicon Corbeiense, 1843 ds Lebensbeschreibung
des Erzbischofs Ansgar, 1845 c. muveiben es Wiedemann : Aeltere

Geschichte der Herzogthums Bremen, 1864. Kiadta Wedekind : Noten
zu einigen Geschichtschreibern des deutschen Mittelalters. Bd. I. 1823.

370—399- 1-
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kutfo a Vita Anskarii, a melyet roviddel Anskarius halala (864.)

utan irtak. Az eletrajz iroja nem nevezte meg magat. Az azon-

ban az eletrajz ajanlasabol vilagos, hogy hamburgi papok,

Anskarius tanitvdnyai kiildtek Corveybe, az ottani szerzetesek-

nek.^) Az eletrajz kiilonben ismetelten szol Rimbertusrol a ki

ezen adatok szerint Anskariusnak kiilonos kegyeit elvezte es kor-

nyezetenek legmeghittebb tagjai koze tartozott.^) Halala utan

6 lett Anskarius utodja az erseki szeken, s valamelyik tiszte-

loje az 6 eletrajzat is megirta. Ebben pedig az iro egesz hata-

rozottan Rimbertust mondja a Vita Anskarii szerzojenek.^)

Ennek kovetkezteben a Vita Rimberti szoros kapcsolatban

van Anskarius eletrajzaval, amelynek tulajdonkeppen folytatasa.

Torteneti szempontbol azonban Rimbertus eletrajza sokkal ke-

vesbbe becses. A mit belole Rimbertus korabbi palyafutasarol

megtudunk, azt nagyreszt Anskarius eletrajzabol is tudjuk, ersek-

sege idejet aranylag igen sovdnyan targyalja, es meg ebben a

szofukar eloadasban is csak az egyhazi szempontok ervenye-

siilnek. A mi a tortenetirasra erdekes volna, azt a szerzo ova-

tosan elkeriilte, eletrajza halvany es szintelen. A torteneti

irodalom tehat leginkabb Anskarius miikodesenek es a Vita

Anskarii vitas kerdeseinek eldontesenel szokott hozza fordulni.

E tekintetben azonban Rimbertus eletrajza nem mindig

folvilagosito, hanem tobb kerd^sben zavart is csinalt. Igy

mindjart a Vita Anskarii szerzosege kerdeseben. A Vita Rim-

berti nevtelen iroja ugyanis azt mondja : »Mig az tJr szolgaja

Anskarius eletben volt, addig az tJr masik szolgaja Rimbertus,

mint a ki a tobbieknel sokkal bizalmasabb baratja volt, min-

den iigyeben ott szokott lenni, a mit bizonyit az a konyvecske

is, a melyre miiviinkben gyakran hivatkozunk, es a melyet

nevezett piispok viselt dolgairol maga Rimbertus es egy mas
tanitvany adott ki. Abban a konyvben ugyanis tobb helyen

van emlites teve egyik hiiseges tanitvanyarol, a kivel az olvaso

gyakran talalkozik a ki nem mas, mint maga Rimbertus ; mivel

pedig, mint mondottuk, egy masikkal egyiitt 6 volt megiroja

azon esemenyeknek, azert a dolog igazsagat neve elhallgata-

saval akarta eloadni, hogy ne tiinjek ligy fel, mint a ki ker-

kedve hozza elo a bizalmasabb viszonyt.«^)

i)C. I. — 2)C. 12. 13. 36. 41.— 3) V. Rimb. c. 9. — 4) Vita Rimb. c. 9.

Gombos : Kdz6pkori Kr6nikasok. X. 2
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Ezzel felvetette a kettos szerzoseg kerdeset, a melyet a

Vita Anskarii ajanlo sorai : »A corvey-i sz. zardaban levo igen

szent uraknak es a Krisztus kivalo szereteteben nagyon tisz-

telendo es szeretett atyaknak es testvereknek, az Istenert kiiz-

doknek, a kiralyok Uraban beket es iidvot kivannak az orok

boldogsagban levo fotisztelendo Anskarius atyanak fiai es tanit-

vanyai«,^) is bizonyitani latszottak. Az irok minden ellent-

mondas nelkiil is fogadtak el a Vita Rimberti adatat. Meg az

eles szemii Lappenberg is.^) Dehio azonban mar eszrevette,

hogy a mii annyira egyseges szellemii es szerkezetii, hogy az

allitolagos masodik tamogatasa nem igen lehetett tobb, mint

az adatok kezhez szolgaltatasa.^) Lappenberg is habozni kez-

dett es a Vita Anskarii bevezeto ajanlasanak tobbes szamat

ugy magyarazta, hogy Rimbertus, a mikor a Vitat Corveybe

eikiildte, az ajanlasban szerenysegbol a sajat neve helyett szer-

zetes tarsainak osszessegere hivatkozott.*) Ehhez azutan Kopp-

mann bovebb magyarazatokat is fiizott. A Vita Anskariiban

nincs semmi ellentet vagy olyas feltiinobb kiilonbseg, a mely

a kettos szerzoseg mellett bizonyitana. Azutan Rimbertus isme-

telten eloterbe lep a miiben, az allitolagos masodiknak azonban

Anskarius eletrajzaban semmi nyoma. Rimbertus eletrajzanak

az irojat pedig legkevesbbe lehet tarsszerzonek tekinteni, mert

Anskarius elenk legendaja es Rimbertus szaraz eletrajza teljesen

eliito szellemiiek.^)

Ezek szerint tehat a Vita Rimberti szerzoje felremagya-

razta a Vita Anskarii ajanlasanak tobbes szamat es a kettos

szerzoseg az o zavaros agyanak sziilemenye. Ez termeszetesen

a Vita Rimberti hitelet nem nagyon emeh. Kiilonben azonban

nincs ebben a munkaban semmi, a mi hitelet alaasna. A Rim-
bertusra vonatkozo adatok nagyreszt egybehangzanak azzal, a

^) C. I. — 2) Lappenberg a masik szerzoben a Rimbertus eletraj-

zanak irojat sejtette, a ki ugy, a mint Rimbertus is tette, tulzott szereny-

segbol nem nevezte meg magat. Allg. Zeitschr. f. Gesch. V. 536. 1. —
3) ... mit eines Ungenannten Unterstiitzung, welche aber nicht viel

mehr als Handlangerdienst gewesen zu sein scheint. Dehio : Gesch. d.

Erzbist. Hamb.-Bremen I. 42. 1. — *) A Geschichtschreiber der

deutschen Vorzeit Anskarius editiojanak (Bd. XXII.) eloszavaban. Leip-

zig, 1899. VII. 1. — 5) Koppmann : Die mittelalterlichen Geschichts-

quellen in Bezug auf Hamburg. 36—38. 1.
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mit Rimbertusrol a Vita Anskarii is elmond. A mit Anskarius

halalaval kapcsolatosan elbeszel, hogy a mikor az erseket ereje

elhagyta, Rimbertusszal enekeltette azokat a szentirasi helyeket,

a melyekkel lelket az tJrnak ajanlotta, es hogy kornyezetenek

maga ajanlotta Rimbertus utodjaul, alapjaban veve szinten valo-

szinii.^) Az azonban mar nagyon ketseges, vajjon a Rimbertus

eletrajz szerzoje Rimbertusnak tenyleg kortarsa volt-e ? A mi
pozitiv dolgot Rimbertusrol tud, azt ligyszolva egy-ket adat

kivetelevel mind Anskarius eletrajzabol merithette. Hogy Rim-
bertus volt Anskariusnak az a meghitt tanitvanya, a ki 6t a

martyriummal vigasztalta es halalakor is oldalanal allott,tovabba

erseksegenek nehany sovany adatat masodkezbol is szerez-

hette. Szent eletenek jellemzese es a csodak a.ranytalanul

boszavii eloadasa is a mellett szol, hogy a szerzo nem volt

Rimbertus kornyezetenek tagja.^)

Ahhoz azonban nem fer ketseg, hogy a Vita Anskariinak

a szerzoje tenyleg Rimbertus. Ha nem is irta ki, hogy 6 a

szerzo, ha csak ugy is beszelt magarol, mint az ersek egyik

meghitt tanitvanyarol, azert a nevtelen bizalmason megis meg-

latszik, hogy Anskarius eleteben nagy es fontos szerepe volt.

Munkajarol el is kell ismerniink, hogy kivalo alkotas. Igaz,

hogy tendencziozus munka. A tendencziaja az, hogy a bekesen

agyban elhunyt ersekrol kimutassa, hogy vertanii volt. Ezert

sorolja fel olyan reszletesen azokat a latomasokat, a melyek

alapjan Anskarius szilard hittel varta a martyriumot. Ez az

iranyzat azonban a tortenetiras szempontjabol a munka erte-

ket le nem szallitja. Igaz, hogy ilyen koriilmenyek kozott az

ersek koriil lejatszodott politikai esemenyek az irot nem erde-

keltek, de meg igy is el kell ismerniink, hogy a tortenetbuvarnak

joval tobb ertekes adatot tartott fenn, mint a mennyit a

legendairok altalaban fenntartani szoktak.

Hitelesseget bizonyitja, hogy a politikai esemenyekre

vonatkozo adatait mas feljegyzesek is megerositik. A Harald

kiralyrol szolo helyek fenyes bizonyitekai szavahihetosegenek.^)

^) Vita Ansk. c. 41., Vita Rimb. c. 9— 11. — -) Hogy az elet-

rajzot nem irhatta Rimbertus utoda : Adalgar, arra mar Hammerich is

ramutatott : De Remberto archiepiscopo Hamburgo-Bremensi. Hafniae,

1834. Kiemeli azt is, hogy Adalgarrol a Vita ismetelten dicsoito sza-

vakkal emlekezik meg. 8. 1. — ^) C. 7—8.

2*
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£s talan meg fenyesebben igazolja ezt a hamburgi ersekseg

iigyeinek : a bremai piispokseggel valo egyesitesnek es a kolni

ersekkel folyt viszalykodasnak pontos ismerete.^) Rimbertus

ebben a tekintetben olyan pontos, hogy a targyalasoknal es

megegyezesekn^l jelenvolt fopapokat nevszerint is felsorolja.

IV. Gergely papa bullajat is, a melyben a legatiot Ans-

kariusra ruhazta, felhasznalta miive megirasanal

Tamm ^) ugyan ujabban nagy bizalmatlansaggal bonczolta

a Vitat es azt hangoztatta, hogy Rimbertus Anskarius dicso-

seget mindenkeppen fokozni ohajtotta. EzertalHtolagelhallgatta,

hogy Anskarius Daniaban mar sok keresztenyt talalt.Svedorszag-

ban azonban, a hol Ebo legatusi hatalma maradt fenn, meg-

emhtette, hogy ott mar szep szammal voltak keresztenyek.^)

Azt sem akarja elhinni neki, hogy sved utja alkalmaval kalozok

tamadtak meg. es azt allitja, hogy az egeszet csak Rimbertus

eszelte ki, ad majorem Anskarii gloriam.*) Tamm munkaja

azonban iranyzatos, Anskarius miikodeset eronek erejevel kicsi-

nyiteni akarja, hogy ezzel kedvencz eszmejet, az angolszasz

teritok korabbi sikereit bizonyitsa. De pl. itt emlitett kifogasai

sem helytallok. A kaloztamadas ellen csak azt tudja felhozni,

hogy nem hiszi, hogy a parthoz olyan kozel tamadtak volna

rajuk, hogy elmenekiilhettek, es hogy futni engedtek volna

oket, a mikor rabszolgaknak adhattdk volna el, vagy legalabb

is viltsagdijat csikarhattak volna ki toliik. A dan keresztenyek

iigyeben pedig kifogasai meg gyeng^bbek. Hiszen Rimbertus

maga mondja Anskariusrol es Ansbertusrol, hogy Harald

oldalan majd keresztenyek, majd poganyok koze jutottak.^)

Mar magaban veve az, hogy Rimbertus olyan leplezetleniil

feltarja, hogy Ebo legatioja k6vetkezt6ben Anskarius keze a sved

iigyekben mennyire meg volt kotve, hitelesseget es partatlan-

sagat bizonyitja. Kesobb Anskarius tiszteloinek szemet is sziirt

^) C. 12— 13. es 22—23. Az egesz elbeszelesben csak azt a tevedest

lehet rabizonyitani, hogy Gunthar kolni 6rsek nem kerhette maga a

papa donteset, mert akkor a papaval viszalyban allott. V. 6. c. 23.

Dehio : Gesch. d. Erzbist. Hamb.-Bremen. I. Kritische Ausfiihrungen.

54. lap. — 2) j)ie Anfange des Erzbistums Hamburg-Bremen. Jena,

1888. — 3) id. mii 12, es kov. 1. — «) Id. mii 17. 1. — ^) C. 8.

. . . aUquando inter christianos, aUquando inter paganos con-

stituti ...
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ez az oszinteseg es a XI. szazadban a Vitat atalakitottak.^)

Ebben a szerkezetben torolt^k mindazt : a mi Ebora vonat-

kozott,^) Turholt elveszteset,^) a bremai es a verdeni egyhaz-

megyek kozt tamadt ellentetet, a verdeni piispokseg serelmenek

orvoslasat*) es hogy Anskarius legatiojat Islandra, Gronlandra

es a Far-Oerokre is kiterjesztett6k.^) Mindez termeszetesen a

hamburg-bremai ersekseg igenyei erdekeben tortent, a mikor

a viszaly a kolni ersekseggel megujult. Ezek az ismetelten kitort

ellentetek es a hamburg-bremai ersekeknek az a torekvese,

hogy eszakon patriarchai jogokat szerezzenek maguknak, kiilon-

ben is sok bajt okoztak a tortenetirasnak, mert az erseknek

szamara kiallitott papai okleveleket Bremaban a sajat erde-

keiknek megfeleloen interpolaltak, sot uj okleveleket is kol-

tottek. Ezeknek a hamisitasoknak a hitelet azonban ^ppen a

Vita Anskarii eredeti szerkezete rontotta le, a mely semmit

sem tudott az akkor meg fol sem fedezett Island es Gronland

folotti fennhatosagrol, de tudott Ebonak a jogairol, a melyeket

Anskarius mindig tiszteletben tartott.^)

Legfeljebb azt lehetne Rimbertusnak szemere vetni, hogy az

esemenyek idejet nem jegyezte fel es igy az eloadottak chrono-

logiajat teljesen homalyban hagyta. A Vitat azonban ketseg-

teleniil Anskarius halala utan, tehat emlekezetbol vagy masok

visszaemlekezesei alapjan irta. Emlekezetbol pedig nem lehet

pontos datumokat feljegyezni. Idomeghatarozasaiba, ha irott

datumok nem voltak segitsegere, konnyen csuszhattak volna

hibak. Kiilonben is a datumok hianya nem nagy baj, mert

mcis kutfokbol es mellekes adatokb61 sikeriilt a chronologiat

annyira megallapitani, hogy ma ahg egynehdny esemeny idejet

illetoleg ternek el a velemenyek.

^) Monum. Germ. Script. II. p. 687. — Ed. in usum scholarum.

Waitz. p. 6. — 2) C. 13., 14., 25., 33., 34. — 3) c. 21., 23., 36. —
*) C. 22., 23., 25., 33. — 5) c_ i^,^ 23. — *) Lappenberg : Ueber die

altesten Urkunden des Erzstiftes Hamburg. Beilage z. Hamburgischen
Urkundepbuch. 1842. — Koppmann : Die altesten Urkunden des Erz-

bistums Hamburg-Bremen. Zeitschrift f. Hamburgische Geschichte.

1866. V. 483—573. 1. — Schroder : Die falschen Urkunden des

Erzstiftes Hamburg-Bremen. Jahrbiicher f. Landeskunde des Herzog-

thums Schleswig-Holstein. X. 1869. 287—304. 1. es Koppmann : Die

falschen Urkunden des Erzstiftes Hamburg - Bremen. Ugyanott

305—312. 1.
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Rimbertus, mint Anskarius bizalmasa es utoda, mindenkinel

inkabb is volt hivatva arra, hogy Anskarius eletrajzat megirja.

Anskarius korabbi miikodeserol sokat hallhatott magatol az

ersektol es idosebb tarsainal is kerdezoskodhetett. Dahlmann a

kettos szerzoseget ugy is magyarazta, hogy Rimbertus adatait

javareszben valamelyik rendtarsa elbeszelesebol meritette.

A kesobbi evek esemenyeit pedig 6 maga is kozvetlen kozel-

segbol szemlelte. Mint erseknek pedig erseksege jogviszonyait

is ismernie kellett. Ha tehat korabban nem lett vohia tudo-

masa a curiahoz, a verdeni piispokseghez es a kolni ersekseg-

hez valo bonyolult jogviszonyrol, az iigyek utolagos attanul-

manyozasaval kellett volna magat tajekoznia. A kozvetlenseg

azonban, a melylyel ezeket az iigyeket ismerteti, nem keltik

azt a benyomast, mintha csak utolagosan dolgozta volna magat

bele ezekbe az iigyekbe, habar ketsegtelen, hogy erre vonat-

kozolag irott anyag is fekiidt elotte. IV. Gergely papa bulla-

janak tartalmat nem kozolhette emlekezetbol. Kiilonos sze-

rencse, hogy Rimbertust nemcsak ezek a koriihnenyek, nem-

csak kitiino tajekozottsaga praedestinalta a Vita Anskarii meg-

irasara, hanem, hogy j6 iroi kvahtasaival is hozzajarult miive

ertekenek emelesehez.



III.

A keresztenyseg elso csirai a skandinav allamokban. Anskarius misszioja.

Jelleme kedvez a sikernek. Tudomanyossaga, miivei. A dan es a sved

misszio. A misszio szervezese Hamburgbol. Legatioja. "Viszonya Ebohoz.

Hamburg es Brema egyesitese. Viszaly a verdeni puspokseggel es a

kolni ersekseggel. A viszaly kesobbi megujulasai. Anskarius sikereinek

megitelese. A misszio gatlo koriilmenyei.

A harmadik tenyezo, a mely a mii erteket fokozza : a

targya. Az eszaki nepek megteritesere ez az elso kiserlet, a

melynek irott emleke is maradt. Hiaba kicsinyli es tamadja

Tamm a Rimbertus konyvet, angolszasz terit6k nem hagytak

rank hasonlo becses leirast ; a skandinav nepeknek 6 a Tacitusa.

Hiszen valoszinii, hogy mar Anskarius elott is jartak ott

teritok, a Vita emliti is, hogy Harald kiraly szolgalataban

Anskarius majd keresztenyek, majd meg poganyok kozt miiko-

dott.^) Svedorszagi utjanal is megemlekezik rola, hogy mar a

teritoket kero kovetek azt mondtak, hogy hazdjukban sokan

ohajtanak a keresztseget felvenni,^) s az allapotok ennek a

hiradasnak tenyleg megfeleltek. Kiilonosen sok kereszteny

foglyot talaltak ott, a kik oriiltek, hogy a szentsegekben

megint reszesedhetnek.^) Ez az utobbi adat azonban arra vall,

hogy Anskarius missziojanak nem teritok, hanem a kereszteny

tanok elnyomott hivei keszitettek elo a talajt. Bizonyara nem-

csak rabszolgak, hanem bennsziilottek is, a kik kiilfoldi litjuk-

ban vagy fogsagukban ismerkedtek meg a kereszteny kultusz-

szal, vagy pediglen tuszul keriiltek a keresztenyek koze. A Vita

is nagy jelentoseget tulajdonit a kereskedoknek, a kik mindig

es mindeniitt alkalmazkodoknak bizonyultak. A mikor a sve-

1) c. 8. — 2) c. 9- — *) C. II.
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deket a kur Apulia (?) falai alatt mar batorsaguk elhagyta,

6k ajanlottak, hogy a harczosok Krisztust hivjak segit-

segiil, es a mikor erre kivivtak a diadalt, 6k adtak a tana-

csot, hogy bojtolesi fogadalommal adjanak halat a gyozelem-

ert.^) Ha a teritok korabban nagyobb sikert ertek volna el,

s az allit61agos sok keresztenyt 6k teritettek volna meg,

bizonyira valami szereny egyhazat is alapitottak volna. Ennek

azonban semmi emleke sem maradt. Schleswigben,^) Ribeben^)

es Bj6rk6ben *) Anskarius alapitotta az els6 templomokat.

A misszio, ha politikai tenyezok nem tamogatjak, igen

nehez feladat. Pragai Adalbert mindjart az elejen vertanu-

sagot szenvedett. Es milyen veszedelembe keriilt Konstantin

a magyarok kozott !^) Mar magaban az elhatarozas is vak-

mero dolog volt. Anskariust is megcsodaltdk erte, a mikor ki-

jelentette, hogy hajlando Haraldot a pog^nyok koze elkiserni.

Rimbertus valosagos miiveszies kozvetlenseggel jellemezte ezt a

fordulatot : a kiralyt es tandcsosait, a kik sorra veszik az

embereket es meghanyjak-vetik, hogy ki volna alkalmas a

feladatra ; Wala apatot, a ki bizonyos biiszkeseggel all el6,

hogy az 6 monostoranak egyik tagja ratermett erre a hiva-

tasra ; Anskariust, aki habozas n^lkiil szildrdan kijelenti hajlan-

d6sagat, a kinek a lelkeben azonban nehez kiizdelem dul.

A maganyt keresi, a sz616kbe vonul vissza, hogy szamot vessen

magdval. Talan oriil is, hogy a megigert martyriumhoz koze-

ledik, de m^gis csak nehezere esik a valas megszokott kornye-

zetet61, addigi nyugodalmas eletet61. Ki tudja, visszaterhet-e

ni6g ; azutan ott a poganyok kozt csak nelkiilozes, megalazds

^s szenved^s var ra. Hiszen maga Harald, a partfogoja, mar

utkozben is rosszul banik vele, es helyzete csak akkor fordul

jobbra, a mikor a kolni ersekt61 kenyelmes hajot kap, a mely-

nek kajiitjei magdnak a kiralynak is megtetszenek, ugy hogy

maga is oda koltozik at. A kiildetes a szent ferfiu lelkenek

egyensulyat is megingatta. Ingerlekeny es Autbertus testverre is

tiirelmetleniil szol rd, a mikor az maganyaban megzavarja es

kerdesekkel ostromolja. Es milyen jol van jellemezve a tomeg is,

az emberek, a kik csodalkoznak, a kik kinevetik es lebeszelik.

1) C. 30. — 2) C. 24. — 3) C. 32. — *) C. II. 6s 19. — 6) Magy.
Honf. Kutfoi. 352. 1.
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a kik ocsaroljak es bolondnak mondjdk,^) Ez az alapjaban

veve igenytelen jellemzes a Rimbertus tollanak dics6segere valik.

Anskarius azonban nem volt az az ember, a ki a nelkiilozes-

tol, a szenved^stol visszariadt volna, a ki a csudalkozokra es az

ocsarlokra hallgatott. Jdrtak mar Daniaban terit6k 6 el6tte

is, de nem hasonloan szilard elhatarozassal. Ebo reimsi ersek

elfogadta a megbizatast, legatusi jogokkal ment a danok koze,

de tiire'me koran elfogyott ; az eredm^nynyel es a viszonyokkal

nem volt megelegedve es csakhamar visszatert.^) A legatio

joga most is az ove volt, Anskarius az 6 hatalma ala jutott,

a mikor a missziot vallalta ; de Ebo nem tert tobbe vissza a

barbarok koze, megelegedett a reprezentatioval, s6t kes6bb

meg a legati6n is megosztozott Anskariusszal.

Anskarius egeszen mas termeszetvi volt. A mikor Daniab61

visszatert, elment Svedorszagba,^) azutan az Elben tul lako

szaszokhoz.^) A mikor Hamburgot felgyujtottak, lijra kezdte

a munkdt Bremdbol.^) Gauzbertus eliizese ut4n is mindig azon

faradozott, hogy a svedek ne maradjanak lelkipdsztor nelkiil ;

s ha Gauzbertus felt is visszaterni, 6 ujabb utazasra is vallalko-

zott.^) Ezen masodik utja alkalmabol a sv6d keresztenyek

annyira feltettek, hogy azt ajanlottak neki : adjon ajdndekot

a kiralynak, hogy elve elmenekiilhessen, de 6 nem hallgatott

reajuk.')

Nem riadt vissza sem az akadalyoktol, sem a veszedel-

mekt61 es szenvedesekt61. Szilard elhatarozasdtol mi sem teri-

tette el. Hogy kiilonben az elhatarozasai nem a pillanat hir-

telen sziilemenyei, azt latomanyai 6s alomlatasai bizonyitjak.

Ezek nem fantasztikus csodak, hanem a sziinteleniil a hit es

a misszio kerdeseivel foglalkozo agy kepei, a melyekbe maga

Anskarius is csak kes6bb magyardzta bele a jelentest.^) Demeny-
nyire megszildrdithatta elhatarozasat, ha minden szenvedesre

es minden nehez feladat megoldasara taldlt valami regi almot,.

a mely az 6 magyarazata szerint mar j6 el6re megjosolta a

^) C. 2- — "^) V. 5. Riickert : De Ebonis archiepiscopi Remensis

vita. Berlin, 1844. — ^) C. 9— 11. — *) C. 12—13. — ^) C. 16. es

22. — *) C. 25. — ') C. 26. — 8) A bremai piispoksegre val6 ki-

jelol^sere vonatkozo almot harom evvel korabban latta. C. 38. A sved-

orszagi szenvedeseire vonatkozo almot is csak visszater^sekor 6rtette

meg. C. 29.
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tortenendoket, vagy tiidtara adta, hogy a nehez feladatot

visszautasitania nem szabad. Eletenek minden nevezetesebb

mozzanatara megtalalta a megfelelo alomlatast. Mar gyermek-

koraban alomlatas osztonozte arra, hogy a hiu gyermekjate-

kokat keriilje.^) Meg csak 13 eves volt, a mikor Nagy Karoly

halala olyan mely hatassal volt ra, hogy szigoru onmegtaga-

dasai kozben egy lijabb alomlatas vertamisagot igert neki.^)

Ezt az almot sohasem felejtette el es 64 eves koraban a hala-

los agyon szornyii gondok gyotortek, hogy olyan nagy biinei

vannak, a melyek'miatt Isten ezt a megigert jutalmat tole

megtagadja. Csak ujabb vizio vigasztalta meg.^) Sved litjahoz

egy regi, evekkel korabbi alomlatasabol meritette a buzditast.'*)

Masodik sved utja alkalmaval, a mikor a legkedvezotlenebb

viszonyokat talalta, szinten egy regi alomlatas adott neki erot

szenvedesei elviselesehez,^) s egy vizio ontott beleje uj remenj^t.*)

A mikor Hamburg pusztulasa utan a bremai piispokseggel

akartak karpotolni, aggodalmai tamadtak, hogy nem kumulal-

hatja igy a hivatalokat, es vegre megint csak egy regi alom-

latas nyugtatta meg, hogy a piispokseget elfogadhatja.') £s az

itt felsorolt latomasokon kiviil a Vita meg tobbrol is tesz

emlitest.®)

Szemelyes tulajdonsagai is javara viltak kiildetesenek.

Alazatos, jotekony, mely erzesii ember volt, a ki a szavaival

nem jatszott konnyelmiien, hanem azt is cselekedte, a mit

hirdetett. Torhetetlen becsiiletessegevel es hiisegevel szerezte

meg Erik dan kiraly bizahnat is, a ki pedig annakelotte a

poganysag hive volt.^) A tizedjovedelem tizedet, a kolostorok

jovedelmenek negyedet alamizsnara forditotta, a szegenyeket

asztalahoz hivta es labukat is maga mosta meg.^'') Josagdt

kiilonosen pogany rabszolgasagba jutott keresztenyek kivalta-

saval mutatta ki.^^) A kor felfogasanak megfeleloen aszketikus

eletmodot folytatott, agg koraig meg a vizet es a kenyeret is

meghatarozott mertekkel fogyasztotta. Ezt az onmegtartozta-

tast csak utolso eveiben hagyta abba, a mikor gyongiilo ereje

1) C. 2. — -) C. 3. — 3) C. 40. — *) C. 9. Ezt az almot meg
Corveyben latta, a honnan 822-ben tavozott, a sved kovetek pedig

829-ben jottek teritoket kerni. — ^) C. 29. — ^) C. 27. — "^) C. 36.

— 8) C. 4; 5; 38. — *») C. 24. - 1«) C. 35. — ") C. 35.. 36.. 38-
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az ilyen eletmodot mar meg nem engedte. Napjanak nagy-

reszet az istentisztelet foglalta el : a zsoltar, letania es mise-

enekles, azutan meg naponkent 3—4 miset hallgatott. Kezi-

munkaval, halokeszitessel is foglalkozott.^)

Az aszketikus elet, az istentisztelet, a misszio es az ezzel

kapcsolatos poHtikai iigyek idejenek javareszet igenybe vettek,

de azert meg mindig maradt annyi, hogy tudomanynyal is

foglalkozhatott. A masok oktatasaval is sokat torodott. Mar

22 eves koraban az lij-corveyi iskola elen allott,^) kesobb gyer-

mekeket vasarolt es a turholti monostorba kiildte oket tanulni.^)

O maga is szivesen foglalkozott tudomanynyal, Svedorszagba

vagy 40 konyvet vitt magaval,*) Hamburgban szep konyvtara

volt,^) Corveybol is kiildozgettek neki konyveket. Ilyenkor a

maganyt kereste. maga is irt.^) Ket munkaja is maradt

korunkra. Az egyik elodjenek : Willehadnak, a bremai piispok-

nek az eletrajza.') Ezt a bremai egyhazban orzott feljegyzesek

alapjan Irta. Az altalanos esemenyekre vonatkozo adatokat a

lorschi evkonyvekbol meritette es hozzafiizte az eletrajzhoz a

sirnal tortent csodakat is.^) Masik irasa a Pigmenta, a melyrol

Rimbertus is megemlekezik.^) Ez a bibha es a zsoltarok verseihez

irt imadsagokat tartalmaz. Nem eredeti munka, mert nehany

imadsag kivetelevel,i^) a tobbi Alcuin : Officia per Ferias cz.

miiveben is megvan. Az ilyen imadsagok kiilonben is nagyon

el voltak terjedve, a miert is eredetiiket nehez meghatarozni,

Iroi baberai mindenesetre szerenyebbek, mint a Rimbertusei,

a misszioban viszont 6 multa foliil Rimbertust. Elso kiildetese

Harald oldalan meg nem kecsegtetett nagyobb sikerrel, Haraldot

akkor tronjatol megfosztottak es Jambor Lajos csaszarnak is

szamolnia kellett azzal az eshetoseggel, hogy Harald lijra

1) C. 35. — 2) c. 6. — 3) c. 15., 35- — *) C. 10. — 5) c. 16.

— 8) c. 35. — ') Mon. Germ. Script. II. 378—390. 1. — ») Kopp-

mann : Die Mittelalterlichen Geschichtsquellen in Bezug auf Ham-
burg. 24—25. 1., Dehio id. mu I. 51—53.1. azt hiszi, hogy Anskarius

csak a csociakat fuzte hozza. V. 6. meg Simson : Forsch. z. d. Gesch.

XIX. 134. 1., es Wattenbach-Diimmler : Deutschl. Geschichtsquellen.

I. 296. 1. — ^) Kiadta Lappenberg. Zeitschr. f. Hamb. Gesch. II.

I—32. U. ott Geffcken : Bemerkungen iiber die vorstehende Schrift

Anskars. ^^
—-42. l. — ") Eredetiek a 18., 32., 53.. 55., 78., 123.

zsoltarhoz valok.
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hasonlo helyzetbe juthat. Ezert adta neki hiiberiil a Riistringen

grofsagot, hogy veszedelem eseten ott vonulhasson meg es

onnan kezdhessen uj akcziot.^) Az eredmeny nem is volt valami

fenyes. Ket evi miikodessel meg azt sem sikeriilt elerniok, hogy

templomot alapithassanak. Az uj keresztenyek tobbnyire rab-

szolgak voltak, a kiket Anskarius es kiseroje : Autbertus meg-

vasdroltak, s a kik uj gazdaik hatalma alatt hasonhthatatla-

nul jobb sorsnak orvendettek. Anskarius iigyessegere vall, hogy

mdr akkor fokepp dan gyermekeket vasarolt, a kiket a papi

palyara nevelt^) s a kiket k^sobb a misszioban fel is hasznalt, a

mint azt pl. Ansfridus 6s a ddn Rimbertus^) pelddja is mutatja.*)

Lehet, hogy Anskariust Autbertus is benitotta. Autbertus ugyanis

el6kel6 szdrmazasu volt. Wala apat csodalkozott is, hogy Ans-

kariusszal akar menni es figyelmeztette, hogy senkit sem adhat

szolgalatukra.^) Valoszinii tehdt, hogy Anskariusnak tekintettel

kellett lennie Autbertusra es igy nem szanhatta el magat olyan

veszedelmes es faradsagos vallalkozdsokra, mint kesobb.

Autbertus azonban beteg lett, tJj-Corveybe vittek, a hol

meg is halt.^) Ettol kezdve Anskarius sokkal szabadabban csele-

kedett. Akkor (829) vallalta a sved kiildetest, es ezt avakmer6

v411alkozasat mindjart szep siker is koronazta.') Bjorkoben

templomot isalapitott, Herigariusnak, a bj6rk6i jarlnak a tdmo-

gatasdval.^) Anskarius ratermettseget a missziora mar dan-

orszagi tartozkoddsa alatt is tapasztaltak. Azert biztak ra a sved

iigyet is, mert Daniaban, a hol a kezdet nehezsegein mar tul

voltak, a kirdly oldalan kevesbbe ratermett ferfiu is kaplankod-

hatott.*) Nagy hiret azonban a sved sikerrel alapitotta meg.

Anskarius ugyanis mindaddig Ebo hatalma alatt allott. Igaz,

hogy a reimsi ersek kiserletei meghiusultak es neki maganak

mdr nem igen volt kedve ujabb kiserleteket kezdeni, s6t egyhaz-

1) C. 7. — 2) Q 8 — 3) Megkul6nb6ztetend6 az ^letrajz irojA-

tol. A legt6bb iro kul6nben egynek vette, ami sok zavart ckozott.

Bremai Adam I. c. 35. pedig meg a ribei papot is Rimbertusnak

nevezte. Ez azonban csak a Vita Anskarii felhasznalasdbol szarmazo

hiba. A Vita ugyanis a ribei pap utan, a kinek nevet elhallgatja,

emliti a dan Rimbertus sved kiildeteset. Br. Adam innen vette a Rim-
bertus nevet, amelyet azonban a ribei paphoz irt. V. 6. Kappmann :

Jahrb. f. d. Landeskunde. X. 23

—

27. 1. — *) C. 33. — ^) C. 7. —
«) C. 8. — ') C. 10. — 8) C. II. — 9) Oda Gislemart kiildt^k. C. 10.
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megyejenek az iigyei is elvontak a normann teriiletektol, de

azert az I. Paschalis papatol nyert legatusi hatalmat tole

elvitatni nem lehetett.^) A svedorszagi siker azonban azt bizo-

nyitotta, hogy Anskariusnak a misszioban szerencsesebb keze

van. Ha tehat az elert eredmenyeket fenn akartak tartani, a

misszio es a legatio addigi nehezkes szervezetevel szakitani kel-

lett. Reims nem volt alkalmas arra, hogy az eszaki nepek meg-

teriteset onnan intezzek. Nagyon tavol fekiidt a szinhelytol

es Anskarius kezet is nagyon megkototte, hogy miikodesehez es

intezkedeseihez mindig ki kellett kernie Ebo hozzajarulasat.^)

Felmeriilt tehat az eszme, hogy a misszionak kozelebb

allando kozeppontot szervezzenek. Szaszorszagnak az Elben tiil,

toie eszakra es keletre fekvo teriiletei meg ugy sem voltak

szervezve. Innen pedig kozvetlen kozelsegbol kiilonosen a dcin

iigyeket j61 meg lehet figyelni es intezni is. Jambor Lajos tehat

felalHtotta a hamburgi ersekseget. Az ersek Anskarius lett es a

Vita szerint felszentelesenel a felszentelest vegzo Drogo metzi

erseken kiviil jelen volt Ebo reimsi, tovabba a mainzi es a trieri

ersek es a ket szomszedos piispokseg : a verdeni es a bremai

piispoke is (83 1).^) A csaszar IV. Gergely papahoz is elkiildte

Anskariust, a ki melle koveteket is adott, es a papa megerositette

Anskariust uj meltosagaban, palhumot adott neki es Ebo mellett

neki is megadta a legatio jogat.*) Ezt kiilonben nemcsak a

Vita, hanem I. Miklos papa kesobbi 864-iki hiteles oklevele,

a melyben IV. Gergely intezkedeseit megerositi, is bizonyitja.^)

Ilyen modon Ebo es Anskarius hatalma osszeiitkozesbe

keriilt. tJgy latszik azonban, hogy Ebo nem irigyelte Anskarius-

tol sema palhumot, sem a legatiot. Maga a Vitais azt mondja,

hogy Ebo mindig buzditotta Anskariust.^) Azzal, hogy Anskarius

felszentel^sen megjelent, szinten joindulatanak adott kifejezest.

Nincs tehat okunk, hogy ketelkedjiink a k6t ersek baratsagos

megegyezeseben.') A Vita tovabbi adatai arrol is felvilagosi-

tanak, hogy ennek a megegyezesnek a tartalma mi lehetett.

^) C. 13. Ann. Xantenses 823., Ermoldi Nigelli carmina lib. IV.

Mon. Gerrn. Script. II. 502. 1., Bremai Adam I. c. 17., I. Paschalis

oklevele. Jaffe 2553. sz. — ^) V. 6. ezekre vonatkozoan kiilonosen

Dehio id. miivet es Schubert : Ansgar und die Anfange der schleswig-

holsteinischen Kirchengeschichte. Kiel, 1901. — ^) C. 12. — *) C. 13.

— 6) Jaff6 2758. sz. — 6) c. 34. — ') C. 13.
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Anskarius Nordalbmgiat es Daniat kozvetlen hatalma ala haj-

totta. Ezen a teriileten Ebo mar nem avatkozott a dolgaba,

hacsak nem tamogatta kivansagait az udvarnal. Az itt berende-

zett egyhazak egyediil Anskarius ersek hatalma alatt allottak.

A dan kiralyokkal is ezutan onalloan targyalt.^) Svedorszagban

azonban, a mely mindket erseksegtol tavol fekiidt, Ebo erve-

nyesitette hatalmat. Ez kifejezesre jutott abban is, hogy rokonat,

Gauzbertust kiildte oda piispoknek es koriilbeliil egy evtizedig

vele kormanyoztatta a sved egyhazat.^) Kifejezesre jutott abban

is, hogy a hajdan Ebonak adott Velnat, az Elba torkolata koze-

leben, tehat Anskarius erseksege teriileten is Gauzbertus kapta.^)

Gauzbertust azonban Svedorszagbol kesobb eliiztek, es a piispok

a maga szemelyet mar nem tartotta alkalmasnak arra, hogy

Svedorszagban a keresztenyseg iigyet kezebe vegye.^) Ebo

sem tett semmit, ugy hogy Anskarius megint akczioba lepett.

Mar tobb ev telt el Gauzbertus eliizetese ota, a mikor buzgo

hivehez, a bjorkoi Herigariushoz egy remetet kiildott : Ard-

gariust.5) Ez a kiildetes ugy latszik titokban tortent, valosziniileg,

hogy Ebo meg ne nehezteljen. A mikor azonban Herigarius halala

utan Ardgarius is visszatert,^) Anskarius targyalni kezdett Gauz-

bertusszal es meg is egyeztek abban, hogy Anskarius megint

elmegy Svedorszagba es, ha terve sikeriil, Gauzbertus unoka-

ocscset, Erimbertust hagyja vissza Svedorszagban. A jogviszonyt

legjobban az vilagitja meg, hogy Anskarius vallalta anehez fel-

adatot, a papkiildes joga azonban Gauzbertuse volt.') Meg Erim-

bertus tavozasa utan is Gauzbertus kiildte oda Ansfridust.®) Csak

Ebo es Gauzbertus halala^) utan lepett fel Anskarius ott is

onalloan. Ragimbertust, majd a dan Rimbertust mar 6 kiildte

Svedorszagba.i^)

Eboval, a ki Anskarius miikodesenek joakaro tamogatoja

volt, a hamburgi ersekseg nem keriilt osszeiitkozesbe. Annal

sulyosabb bonyodalmak tamadtak azonban a kolni ersekseggel

es a verdeni piispokseggel. Hamburgot ugyanis mar 845-ben

a normannok elpusztitottak.^i) Igaz, hogy erre az eshetosegre

az ersekseg alapitasa alkalmaval gondoltak es ezert a jovedel-

1) C. 22., 24., 31., 32. — 2) c. 14. es 17. — 3) c. 13., 14- —
4) C. 25. — 5) C. 19. — «) C. 20. — ') C. 25. es 28. — 8) C. 33. V.

6. Dehio id. mvi I. 66., 77—79. 1. — ^) 858 es 860 kozt. V. 6.

Kunik : Forschungen z. d. Gesch. XXIV. 193. 1. — 1«) C. 33. — ") C. 16.
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mek fokozasara es menedekiil a flandriai Turholt monostort

az erseksegnek adtak, de az idokozben lefolyt tronviszalyok

alatt es a birodalom felosztasa alkalmabol az is elveszett.^)

Anskarius alig tudott megelni es mar a misszio erdekeben is kar-

potolni kellett.2) Minthogy a bremai piispokseg eppen iiresedes-

ben volt, arra gondoltak, hogy ezt ruhazzak rea. Ez a hivatal-

cumulatio neki nem tetszett, de a mikor a piispoki zsinat ebben

az ertelemben dontott, megis elfogadta. Ezzel azonban sulyos

jogi bonyodalmak jartak. A bremai es a verdeni piispoksegekkel

szemben mar elobb is kenyes helyzetben volt, mert ezeknek

az Elben tul is voltak birtokaik, amelyekrol a hamburgi ersek-

seg szervezesekor, ennek javara le kellett mondaniok. Akkor

a ket piispok Anskarius felszentelesenel jelen volt, s igy ez a

kerdes nem vert nagyobb hullamokat.^) A bremai piispokseg-

nek a hamburgi ersekseggel tortent egyesitese utan azonban a

verdeni piispok a 847-iki mainzi zsinaton visszakovetelte korab-

ban elvesztett teriileteit es vissza is kapta oket, A bokkeno azon-

ban az volt, hogy igy Hamburg is a verdeni piispok hatalma ala

jutott, pedig Anskarius errol a helyrol nevezte magat erseknek.

Ezt a visszas allapotot mar 848-ban meg is sziintettek, Ans-

karius visszakapta Hamburgot es a verdeni piispokot, az Elba

jobbpartjan elvesztett teriiletekert a bremai egyhazmegye terii-

letebol az Elba balpartjan karpotoltak.*)

A verdeni piispok tamasztotta bonyodalomnal siilyosabb

termeszetii volt az, a melyet a kolni ersek inscenalt. A ham-

burgi ersekseg felalHtasa ellen meg nem volt kifogasa, habar

a bremai es a verdeni piispoksegeknek az Elben tiil fekvo reszei

az 6 erseki megyejehez tartoztak, de a felszentelesen nem jelent

meg. A mikor azonban a bremai piispokseget a hamburgi ersek-

seggel egyesitettek, ez ellen ovast tett, mert igy egy egesz

piispokseget vontak ki az 6 iurisdictioja alol. A mikor az egyesites

megtortent, az erseki szek betoltetlen volt, de 850 aprihs 20-an

Gunthdrt szenteltek fel ersekke, — a ki a Vita eloadasa sze-

rint — hatarozottan allast foglalt Anskarius kerese ellen, hogy

a 848-iki^ zsinat hatarozatahoz 6 is hozzajaruljon. Rimbertus

azutan a tovabbiakat igy adja elo. A piispokok az iigyet Worms-

ban Lajos es Lothar kiralyok ele terjesztettek, a kik akkor

1) C. 12., 21. — 2) c. 21. — 3) c. 12. — *) C. 22.
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mindketten ott tartozkodtak. Gunthar hevesen vedelmezte

allaspontjat, de a piispokok kerlelesere megis beleegyezett az

egyesitesbe, ha azt a papa is megerositi. Lajos kiraly tehat

elkiildte a papdhoz Salamon konstanzi piispokot, a kivel egyiitt

Anskarius kovete is elment Romaba. I. Miklos papa Anskarius

javara dontott, es Rimbertus a bullat is kozh, a melylyel

Miklos papa a kiraly intezkedeset jovahagyta.^)

Ezzel kapcsolatban azonban a Vitaba hiba csuszott.

I. Miklos bullajat ismerjiik, az 864 majus 3i-er61 kelt.^) Ebben

az idoben azonban Wormsban nem volt ilyen osszejovetel.

A kutatok tehat, a mikor az osszejovetel idopontjat meg akartak

hatarozni, inkabb csak talalgattak es nagyon messzire mentek

vissza. Dehio 86o-ra,^) Dahlmann es Lappenberg 857-re,*) Kopp-

mann 854-re ^) tette a megegyezes idejet. Legvalosziniibb

Diimmler nezete, a ki azt alhtja, hogy Rimbertus a hely meg-

hatarozasaban tevedett, es hogy a megegyezes Mainzban 862-ben

jott letre.^) 860 utan azonban Gunthcir meghasonlott a papa-

val s igy nem vihette o maga a pdpa ele az iigyet. Dehio ellen-

kezoleg azt hiszi, hogy Gunthar expon^lt helyzete is egyik oka

volt a dolog ilyeten ehntezesenek,')

A papa bullaja az iigyet eldontotte, de kesobb a kolni

ersekek ismet megtamadtak a brema-hamburgi ersekseget.

890-ben pl. Hermann kohii ersek inditott port Anskarius masodik

ut6da : Adalgarius ellen.®) Akkor felvetettek azt a kerdest, vaj jon

Hamburg tenyleg ersekseg-e ? A hamburgi es bremai torekvesek

ellensegei azt aUitottak, hogy Anskarius csak kivalo erdemei

ehsmer6seert kapta a palliumot. Az ilyen kitiintetesek divat-

ban is voltak. De ennek az ervnek ellentmond, hogy a palhu-

mot Rimbertus es Adalgarius is megkaptak. A kolniek azonban

azt is felhoztak, hogy az erseksegnek nincs suffraganeus piispoke.

Gauzbertus sem tartozott alaja. Igy azutan a por ligy is d61t el,

h&gy az egyhazmegye tovabbra is ersekseg maradt, de az

^) C. 23. — 2) Jaffe : Reg. pontific. 2758. sz. — ^) Dehio id.

mii. I. 74. 1. — *) Dahlmann bevezetese. Mon. Germ. Script. II. 687.

— Lappenberg-Schmidt : Zeitschr. f. allg. Gesch. V. 458. 1. —
6) Zeitschr. f. Hamb. Gesch. V. 510—515. 1. — «) Gesch. d. ost-

frankischen Reichs. II. ^$. 1. — ') Dehio id. mii. I. 74. 1. es Kritische

Ansfiihrungen VII. 54. 1. — Zeitschr. f. Hamb. Gesch. V. 515. l. —
8) Dehio. I. 98. 1.
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erseket koteleztek, hogy addig is, a mig suffraganeusai lesznek,

a kolni egyhazmegye zsinataira eljarjon.^)

A XI. es a XII. szazadban ebbol ujabb torzsalkodasok

tamadtak. Akkor azonban a bremai ersekseg mar nagyralato

terveket kovacsolt. Eszakon patriarchai hatalmat akart sze-

rezni. Ebben az idoben Bremaban a regi papai bullakat az lij

igenyeknek m.egfeleloen interpolaltak, uj okleveleket is kohol-

tak es a Vita Anskariit is atdolgoztak ugyanezzel a tendencziaval.

Az interpolacziokhoz sokszor az anyagot is a Vitabol meri-

tettek, igy pl. a Turholtra vonatkozo hamisitasoknal.^) Ezek az

interpolacziok es koholasok ossze is bonyoHtottak a kerdest,

a mig vegre ujabb kutatok a hamisitasokat kivalasztottak, a

a Vita ket szerkezetet megkiilonboztettek es a regi szerkezet

hitelet megallapitottak.^)

Az egyesites utan Anskarius lij kozpontbol iranyitotta a

missziot. O maga akkor mar oreg volt. Aszketikus eletmodja

es a nagy faradalmak is megviseltek. A kolni ersekkel folyt

viszaly iigyeben mar nem tudott szemelyesen Romaba menni.*)

864 v6gen elgyongiilt szervezetet v^rhas tamadta meg, ^)

s az ersek 865 februar 3-an hajnalban tanitvanyai koreben

elhunyt.^)

Munkcilkodasat legpartatlanabbul a kesobbi fejlemenyek

nezopontjabol itelhetjiik meg. A keresztelkedes meg szorva-

nyos volt. Daniaban ket, Svedorszagban egy kozpont koriil

csoportosultak a megtertek. A fiatal hajtas buzgo apolasra

szorult, hogy tovabb fejlodhessek. Rimbertus m6g ertett hozza,

hogy hogyan kell a keves keresztenyt osszetartani. Anskarius-

nak igaza volt, a mikorot jelolte ki utodjaul. Rimbertus utoda,

Adalgarius mar nem tudott megfelelni a rea harulo siilyos feladat-

nak. A normann tamadasok mind hevesebbek lettek, az ellentet

a normann nepek es az europai keresztenyseg kozt kielesedett.

1) Dehio I. 97—99. 1. — 2) Kappmann : Zeitschr. f. Hamb. Gesch.

V. 519—528. 1. — 3) V. 6. Lappenberg : Beilagen zum Hamburgischen

Urkundenbuch, es cikket Schmidt : Zeitschr. f. allg. Gesch. V., Jaffe :

Regesta pontificum, Koppmann : Die altesten Urkunden des Erzbist.

Hamb.-Bremen. Zeitschr. f. Hamb. Gesch. V. 483—573. 1., Schroder :

Die falschen Urkunden d. Erzstiftes Hamb.-Bremen. Jahrb. f. d. Landes-

kunde. X. 287—304. es Koppmann valaszat u. ott. 305—312. 1., Schu-

bert: Ansgar 8—16. 1. — ") C. 23. — ^) C. 40. — «) C. 41.

Gombos : Korepkori Kronikasok. X. 3
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es a X. szazadban a bremai ersekek kezebol kiesett a fonal,

a melyet nagy elodjiik olyan gonddal fonott. Csak akkor fordult

a sors, a mikor I. Madarasz Henrik kiraly egy evvel a merse-

burgi diadal utan, 934-ben a danok folott is nagy diadalt aratott,

betort Jiitlandba, Gorm kiralyt, a ki Daniat egyesitette, meg-

alazta es rakenyszeritette, hogy adot fizessen es a teritoket befo-

gadja. Ezzel a terites politikai iigygye lett. Unni es Adalgarius

ersekek vezettek. Unni meg szemelyesen jart Svedorszagban is, a

hol Bjorkoben 836-ban halt meg. Adalgarius azonban mar Brema-

bol a papok szervezett seregevel vezette a munkat. Es Dania

utan Svedorszagra is rakeriilt a sor. Tavolabb volt, nehany

evvel hatrabb maradt, de a mint ott is politikai szempontok

szoltak a keresztenyseg mellett, a munka ott is konnyebbe lett.

A misszionak lijabb follendiilesekor Anskarius miivet romban

talaltak. Gorm keresztenyiildozesei alatt a schleswigi templom

is elpusztult. De a keresztenyseget mar kiirtani nem tudtak.^)

ApoHtikai jellegii teritesre Anskarius miikodese utan Dania

is, Svedorszag is elo volt keszitve. Pedig Anskariusnak a dan

uralkodokhoz valo viszonya feltarja, hogy missziojanak milyen

nehezsegekkel kellett megkiizdenie. Harald halaki utan Erik

kiraly a keresztenysegnek nem volt baratja. Anskariusnak

elolrol kellett kezdenie, hogy pozicziojat biztositsa. Torhetetlen

hiisegevel es becsiiletessegevel meg is nyerte Erik rokonszenvet

es partfogasat.2) A dan kiraly ehsmerte, hogy meg nem latott

ilyen becsiiletes embert es a sved kiralynak is figyelmebe ajan-

lotta.3) De Erik halaki utan az ifjabb Erik egyetlen tanacsos

szavara a keresztenyeket iildozni kezdte, es Anskariusnak megint

meg kellett vivnia a harczot az ellenparttal.*)

A nep maga nem idegenkedett a keresztenysegtol. A poly-

theismus mindig alkalmazkodobb. Az idegen istenseg isteni

voltaban nem ketelkedtek, csak ellensegnek tartottak. Mikor

a sved ember csaladjanak tagjai egymasutan elhaltak es o a

pogany paphoz fordult, hogy megtudakolja az istenek haragja-

nak okat, ez kijelentette, hogy a kereszteny Isten haragja

1) V. 6. Dehio id. mu I. 81— 130. 1., Maurer : Die Bekehrung des

norwegischen Stammes zum Christenthume. Miinchen, 1855. I. 109— 121.

1. es II. 265—391. 1., Tappehorn : Leben d. h. Ansgar u. d. Gesch. der

Verbreitung d. Christ. im skandinavischen Norden. 194—232. 1 -

—

2) C. 24. — 3) C. 26. — *) C. 31—32.
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sujtja.^) A mikor nagy veszedelembe keriiltek, meg arra is hajlan-

dok voltak, hogy a kereszteny Istentol kerjenek segitseget. Ezt

tettek Bjorko ostromanal Herigarius tanacsara, a mikor a danok

megujitottak a tamadast ;^) ezt tettek Apuha (?) falai alatt a

kereskedok tanacsara, a mikor mar minden remenyiik, hogy

a varost elfoglaljak, fiistbe ment.^) A kiraly sem utasitotta el

Anskarius kerelmet masodik utazasa alkalmaval, hanem a nep-

gyiilesre bizta a dolgot. Es ott vitatkoztak pro es contra.^)

Az ellenpart is arra hivatkozott, hogy isteneik megharagsza-

nak, ha olyan Istent fogadnak be, a kinek a tanai az 6 tanaikkal

ellenkezok, s ezert azt ajanlottak, ha mar tobb isten kell nekik,

emeljek az istenek soraba a nehai Erik kiralyt.^)

Ez a magyarazat kiilonben megadja a valaszt arra is, hogy

megis miert idegenkedtek a keresztenysegtol ? A ket egyhaz

homlokegyenest ellenkezo erkolcstant hirdetett. A kereszt-

seggel az eletmodot is meg kellett valtoztatni. Mar pedig a

biiszke viking, a kinek legnagyobb dicsosege az oldokles, csak

nem lehet alazatos aszketava ! Ilyen gyors atmenetekre a torte-

nelem nem ismer peldat. Ha tehat a normann nem is idegenkedett

az uj tantol, megis visszatartotta az atterestol a szigorii keresz-

teny ethika, a szokas hatalma es a felelem regi isteneitol.

A kereszteny eletmodot csiifosnak tartottak. Herigariust is

kicsufoltak.^) Es valosziniileg ez az oka annak, hogy sokan

csak halalos agyukon kereszteltettek meg magukat, ha kiilon-

ben a keresztenyseg hiveiiil is szegodtek.') Ez lehetett az oka

annak is, hogy sok sved a tavoh nematalfoldiWijk bij Duurstede-

ben keresztelkedett meg.^) A poHtikai jellegii terites ebben a

tekintetben is megkonnyitette a helyzetet : a mikor nagy tome-

geknek fel kellett venniok a keresztenyseget, akkor a poganyok

megvetessel, lenezessel mar senkit sem riaszthattak el. Rimbertus

nem ok n^lkiil dicsekszik a hithii Herigarius es Frideburg peldaja-

val.^) Hogy Svedorszagban olyanok is akadtak, a kik kereszteny

erkolcseiket ilyen nyilvanosan mertek hirdetni, Anskariusnak

legszebb sikerei koze tartozott.

Onkenyteleniil is esziinkbe jut a magyar terites. A gorog

Hierotheus lehetett nalunk olyan helyzetben, mint Anskarius

1) C. i8. — 2) c. 19. — 3) c. 30. — *) C. 27. — 5) c. 26.

*) C. 19. — '') C. 24. — 8) C. 27. — 8) C. 19. es 20.

3*
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Daniaban. A gorognek talan nehezebben esett az egyszeriibb

€letm6dot megszokni, tagabb lelkiismerete azonban nagyobb

szambeli eredmenyeket mutathatott fel, Kiilonben a helyzet

Magyarorszagon is csak olyan volt, mint a normannoknal.

Kiilfoldi kalandjaikrol es rabszolgdil^tol mar ismertek a kultusz

kiilsosegeit. Nem zarkoztak el tole, de m^ltosagukkal nem egyez-

tethettek meg, hogy csatlakozzanak hozza. Elobb be kellett

latniok, hogy az 6 isteneik gyengebbek. A mieinknek a helyzete

egy evvel elobb ingott meg, mint a normannokei. Az idopont

tehdt egybeesik. Ennel azonban erdekesebb a mozgato tenyezok

azonossaga. Azzal a remenynyel adjuk Rimbertus irasat a magyar

kozonseg kezebe, hogy a magyar fejlodesre erdekes parhuza-

mokat fog bel51e levonni.



II. RESZ

RIMBERTUS ANSKARIUSA

(VITA ANSKARII)

FORDiTOTTA
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Kezdodik azon konyvecske, a melyben meg van irva Ans-

karius urnak, a nordalbingek ^) els6 ersekenek, az apostoli szent-

szek altal a svedek, danok, tovabba a szlavok, valamint meg
a pogany vallasban elo tobbi eszaki nepekhez kiildott legatusa-

nak elete, viselt dolgai es halala.

I. Eloszo szent Anskarius atyanak, a nordalbingek elso ersekenek elet-

rajzahoz. 2. Mikeppen nyert gyermekkoratol fogva lelekben mennyei
kinyilatkoztatasokat, es hogy anyja halala utan, mint iskolaban levo

novendek, egy latomasban raikeppen ismerte fel anyjat a szentseges Maria

tarsasagaban es hogy az Isten anyjatol mikeppen nyert osztonzest arra

nezve, hogy keriilje a hiusagot es szoktassa magat a komoly elethez.

3. Karoly csaszar halala utan az isteni kegyelem osztonzese folytan mi-

keppen halt meg mar a vilagnak
;
punkosd ejszakajan a vilagbol kiragad-

tatva, hogyan vitte 6t Keresztel6 Szent Janos es Szent Peter apostol

elobb a tisztit6 tiizhoz, majd azutan a t3^r felseges szine ele. 4. Keresztel6

Szent Janos kapolnajaban latomasban hogyan latta meg az Ur Jezust,

ki hozza ekkeppen szolott : >>Valld be gonoszsagaidat, hogy megigazulj«

es a tobbi. 5. Mennyei latomasban mikeppen ismerte meg, hogy bizo-

nyos Fulbertus nevu tanitvanyanak testet61 elvalt lelket az angyalok

az egbe vittek es a vertanuk seregebe helyeztek. 6. Hogy Uj-Corbeiaba

kiildetett tanitonak, miutan az eletszentsegben nagy el6haladast tett.

7. Herioldus kiraly megtereser61 es hogy 6 es Autbertus mikeppen ment
Wala apat engedelyeb61 es Lajos csaszar parancsolatabol a danok foldere.

8. Mikepp iparkodtak Istennek ezen szolgai a danoknal mindenkit, a kit

csak kepesek voltak, az igazsag utjara teriteni es hogy ott maguknak
gyermekiskolat is alapitottak ; tovabba kett6 vagy tobb ev elmultaval

emlitett Autbertus testver, miutan sulyos betegsegbe esett, l3^j-Corbeiaba

visszavitetven, ott elhunyt. 9. A svedeknek Lajos csaszarhoz kiildott

k6vetseger61, mely altal kerik, hogy kiildjon nekik igehirdet6ket. Es

emlitett Anskarius atya latomasarol, a melyben az uj-corbeiai zarda

el6tt allva pzen hozza intezett szozatot hallotta : >>Menj es hirdesd a

poganyoknak az Isten igejet«— es a tobbi. 10. Az 6 es Witmarus szerze-

tesnek Svedorszagba valo k6vetseger61 es hogy ezen uton mennyi vesze-

^) A regi Szaszorszag negy reszb61 allott, ezek koziil Nordalbingia,

az Elbatol eszakra es keletre fekv6 teriilet, a legkeletibb volt.



40 ANSKARIUS ELETE.

delmeket eltek at. 1 1. Birca nevii kikotobe erve, mino kegyes fogadtatas-

ban volt reszuk a svedek kiralya, Bern reszerol. Es hogy engedelyt

nyertek az ige hirdetesere. Es hogy Herigarius, azon kozseg eloljaroja

sok masokkal egyetemben a hitre tert. 12. Hogyan tertek innen vissza

az emlitett csaszarhoz es hogy 6 a piispokok beleegyezesevel az Elben

tul erseki szeket alapitott, a melyre erseknek az emUtett nagyszentsegii

Anskarius atyat szenteltette. Es hogy ezen szekhez a Galliaban fekv5

bizonyos Turholt nevii zardat csatolta. 13. Hogy Romaba kiildetett es

Gergely papatol erseki palliumot nyert es elvallalta a legatusi meg-

bizatast a danok, svedek, szlavok es egyeb eszakvideki nepekhez Ebo
reimsi ersekkel egyetemben, a kire ezen legAtio mar elobb blzva

volt. 14. Gauzbertus piispokke szentelteteserol es hogy ennek menedek-

helyiil a mar emlitett Ebo altal az Elben tul Welanaoban epitett zarda

adatott ; mily tisztelettel fogadta 6t a kiraly es a nep, a mikor Sved-

orszagba erkezett. 15. EmUtett Anskarius ersek egyhazmegyejeben

mily iigybuzgalommal toltotte be a rea bizott hivatalt es a pogany

nepekt61 vett es valtott ki gyermekeket, a kiket elhelyezett, hogy az

XJt szolgalatara neveltessenek. 16. A kalozoknak Hamburg varosahoz

valo j6veteler61 6s miutan a piispok, a papsag es a nep menekiilve elsze-

ledt, hogyan esett minden, a mi csak a varosban volt, az ellenseges

tamadas folytdn rablasnak vagy tiiznek aldozatul. 17. A fcldiih6d6tt

sv6d nep hogyan iizte el orszagabol az emlitett Gauzbertus piisp6k6t.

18. Ennek eliizetese utan bek6vetkezett isteni bosszuallasrol. 19. Ardgarius

remetenek Svedorszagba valo utazasarol. Es az emlitett Herigarius

ferfiii nagy hiter61. 20. Egy igen vallasos 6reg 116 hiter61. Es hogy az

emlitett Herigarius halala utan ugyanazon Ardgarius onnan eltavozott.

21. Lajos csaszar halalarol es hogy Karoly kiraly az emlitett Turholt

zardat az atyja altal kitiiz6tt rendeltetest61 elvonta. 22. Lajos a leg-

kegyelmesebb kiraly a pusp6k6k beleegyezesevel mikeppen csatolta a

hamburgi szekhez a fenterintett zarda helyett megnyugtatas czeljabol

a bremai egyhaz piisp6kseget. 23. Hogy Guntharius k61ni ersek, a kinek

a bremai szek ezel6tt joghatosaga ala tartozott, mikeppen ellenezte ezen

rendelkezest ; de miutan ezen iigyet az emlitett kiraly parancsabol

Salamon, Konstanz varos piisp6ke, az apostoli szentszek ele terjesztette,

tisztelendo Miklos papa pallium es decretum tekintelylyel meger6sitette.

24. Az emlitett Anskarius erseknek bizalmas viszonyarol a danok kiralya-

hoz, Horicushoz. Es ez mikent adott neki engedelyt arra, hogy orszagaban

fekv6 Sliaswich nevii kik6t6jeben templomot epltsen. 25. Istennek ugyan-

ezen papja a svedek iranti iigybuzgalombol mikent utazott ujbol azok

orszagaba. Es ama latomasrol, a melyben Adalhardust, egykori tudos

apatjat latta, a ki neki tudomasara adta mindazt, a mi vele t6rtenni

fog. 26. Ezen k6vetsegben vele volt Horicus kiraly kovete is es jelvenye.

Es hogy odaerkezven a kiralyt es a nept6meget f616tte nagy tevelybe

meriilve talalta. 27. Ottani nehez viszonyai k6z6tt mikeppen tudta

meg, hogy az Isten kegyelme vele van. Es mikent adta a nep beleegye-

zeset, hogy naluk a keresztenyseg tiszteletben tartassek. 28. A kiraly

azon engedelyerol, hogy naluk templomok epittessenek es a kereszteny



ANSKARIUS ELETE. I. 4I

vallas gyakoroltassek. Es hogy a puspok ur Gauzbertusnak unoka-

ocscset, nevszerint Erimbertust a kiraly kegyelmebe ajanlotta, hogy az

ott papi hivatait viseljen. 29. A latomasrol, a melyben elore latta lelki

gyotrelmet, melyet az utazasban szenvedett. 30. Ezen utazas uian
mikent nyilvanult az XJt ereje a svedeken es azon onkentes fogadalraak-

rol, a miket azok az tJr Krisztusnak tettek. 31. Horicus kiraly es az 6
foembereinek halalarol. Es a keresztenyseg uldozeserol, a mely ifjabb

Horicus alatt tortent. 32. A piispok ur ezen iigyben ifjabb Horicushoz

jarult. Es hogy ez mindazt, a mit el6dje engedelyezett vala, meger6si-

tette, sot azonfelul gyarapitotta. 33. Emlitett Gauzbertus piispok Sved-

orszagba bizonyos Ansfridus nevii aldozart kiildott, es hogy ez, miutan

ertesiilt ugyanezen piispok halalarol, onnan visszaterven, nem sokkal

azutan meghalt. — Tovabba Ragimbertus aldozarnak meggyilkoltatasa-

rol es Rimbertusnak azon videkre tortent utazasarol. 34. Mikent vigasz-

talta 6t Ebo ersek lir kiiI6nb6z6 szorult viszonyai k6z6tt. Es azon

hitbuzgosagrol, a mit azok az emlitett legatiobol tanultak. 35. Az emli-

tett szent Anskarius atyanak eleter61 es eletm6djar61. 36. Neki mindaz.

a mi vele t6rtenend6 vala, el6bb alomban reszint bels6 lelki kinyilatkoz-

tatas, reszint elragadtatas iitjan tudomasul adatott. 37. Ezen dolog

bizonyossagat igazolo ket Iatvanyossagr6I. Az 6 pasztori kegyelmer61

6s hogy a parancsai ellen szegiiI6k mikeppen ereztek az isteni bosszii-

allas tiizet. 38. A nordalbingek fortelmes buner6I es annak j6vateteler61,

es hogy ezt neki egi k6zles eI6re megjelentette. 39. Az 6 imadsaga es

szentelt olajjal vaI6 megkenese altal sokan meggyogyultak. 40. Foly-

tonos testi betegesked6ser6I es vegs6 kimeriileser61. Es lelki szomoru-

sagaban es aggodalmaban mikent nyert isteni vigasztalast. 41. Minden
sziikseges dologrol valo intezkedese. Halalanak mikentje es ideje. 42. Min-

den szentek peldait kovetve mikeppen fejezte be j6 harczot harczolva

elet^t. Es mikent nyerte el beke idejen valosaggal a vertanusag palmajat,

I. A corbeiai ^) szent zardaban levo igen szent uraknak es a

Krisztus kivalo szereteteben nagyon tisztelendo es szeretett

atyaknak es testvereknek, az Istenert kiizdoknek, a kiralyok

uraban beket es iidvot klvannak az orok boldogsagban levo

fotisztelendo Anskarius ^) atyanak fiai es tanitvanyai.^)

Istennek kegyelmebol sokaig gyonyorkodtiink a j6 pasztor

mukodeseben, oktatast nyertiink szonoklatai es elete peldaja

altal, erdemei es kozbenjaro imai sokaig tamogattak benniinket,

most azonban, mikor az 6 jelenletetol meg vagyunk fosztva,

^) 0-Corvey Galliaban, — ^) Anskarius, Ansgar, az angolszasz

Oszkar, Isten fegyveret v. szeretetet (Gottlieb) jelenti. L. F6rste-

mann : Altdeutsches Namenbuch. E szerint a nev legregibb alakja

Ansigar. — ^) Anskarius fiai es tanitvanyai alatt a hamburgi egyhaz

clericusai ertend6k.
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nagyon erezziik, hogy onmagunkert mennyit kell aggodnunk

es 6 erette mennyit halalkodnunk. Mert mint Istennek igaz

tiszteloje, miutan ovakodott minden gonosz cselekedettol es

megmaradt a szereny egyszeriisegben, onmagarol azon biztos

remenyseget nyujtotta, hogy innen valo elkoltozese utan tiistent

ahhoz jutott, a kit aliandoan teljes buzgosaggal szeretett es

a kihez lelke folyton torekedett. Miert is erosen hiszsziik, hogy

az 6 megjutalmaztatasa felett szivbol kell orvendeniink, sajat

elhagyatottsagunkban pedig alazatosan kell esedezniink, hogy

mi, kiket a kivalo fopasztor a foldon hagyott, egtol jovo isteni

segedelem erositesere meltok legyiink. Sanyaru megprobalta-

tasainknak kozepette mar tenyleg erezziik, hogy mit veszitettiink

el es hogy mennyit kell onmagunkert keseregniink, elegge be-

latjuk. Mert mig elt, azt hittiik, hogy semmink sem hianyzik,

mivel oriiltiink, hogy 6 benne mindeniink megvan. Eletszent-

seget ugyanis kiralyok tiszteltek, egyhazi fopasztorok becsiiltek,

a papsag utanozta, es az egesz nep csodalta. Es mig 6t mindenki

szentnek es igaznak hirdette, ugy latszik, hogy benniinket is,

mint egy fonek testet az 6 kivalosaga miatt halmoztak el tiszte-

lettel es dicserettel. Amde most, a mikor oly nagyertekii ajan-

dektol vagyunk megfosztva, sajat erdemeinkben nem bizako-

dunk, sot inkabb felenk szivvel remegiink, hogy biineink altal

ajtot kezdiink nyitni a farkasok megerdemlett harapasainak.

Mivel a vilag rossz indulattal van tele, mely inkabb torekszik

a szent es igazsagos dolgok felforgatasara, mint a vallasos iigyek

istapolasara. Es az ordog, az emberisegnek ellensege, mennel

szentebb es vallasosabb eletet lat valakit elni, annal nagyobb

vakmeroseggel gordit ellene barmi akadalyt, csakhogy a szent

dolgokat lerontsa es, hogy azokat masok se kovessek, ravasz

cselfogassal es gonosz szandekkal tavoHtja el. Ennelfogva mikor

ilyen rettento veszelyek kozott sohajtozunk es bar ideiglenes

letiinkben a sokfele bajoktol irtozunk, mindazonaltal tudjuk,

hogy isteni oltalomhoz kell folyamodnunk es szentiil meg
vagyunk gyozodve, hogy habar meltatlanok is vagyunk ra,

de az 6 irgalma nem fog hianyozni. — Ennelfogva alazatos

szivvel konyorogve kerjiik nagybuzgalmii szentsegteket, hogy

meltoztassatok rolunk emlekezve erettiink az Istenhez esedezni,

hogy az 6 irgalma most se hagyjon el minket, hanem mint

legjosagosabb segitonk tavoztasson el toliink minden bajt, az
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legyen szorongatasunkban menedekiink, ki a benne bizokat

nem hagyja el. — Ennelfogva annak kegyes voltaban bizunk,

annak irgalmassagaba helyezziik minden remenysegiinket es

hogy mi tortenjek veliink, vagy hogy mikent kelljen helyt

allanunk a jovoben, annak iteletere bizzuk, annak kegyes voltat

aldjuk es magasztaljuk teljes szivvel es lelekkel, a ki benniinket

foldi eletiinkben oly nagy partfogoval tiintetett ki. Fotisztelendo

atyasagtoknak es nagybuzgalmu szentsegteknek is hatartalan

koszonetet mondunk, mivel a ti jovoltotokbol es engedelyetek-

bol nyertiink ilyen atyat. Ha valaki annak peldajat koveti,

az mar itt e foldon fogja atvenni bizonyos mertekben a mennyei

eletet ; ha a ki az 6 tanitasat megszivleh, az az Isten parancso-

latainak utjat tevedes nelkiil jdrhatja ; ha a ki az o buzdito

szavait figyeH, az torekedni fog az ellenseg cselveteseit kikeriilni.

Ennek a szenteletii atyanak emlekezetet hataroztuk el tehat

irasba foglalni es tisztelendosegtekkel irasban kozolni, hogy

mikeppen elt minakmk es mi mindent tudunk rola, hogy

igy ti is veliink egyiitt joakarattal dicserjetek a szent feriiu-

ban az Isten kegyelmet es hogy annak szent buzgalma pelda-

kepiil szolgaljon mindazoknak, a kik 6t kovetni ohajtjak.

2. Eletszentsege Istennek boseges kegyelme dltal mar kora

gyermeksegeben vette kezdetet^) es a buzgosagban valo elo-

haladasat nagyban elomozditotta ^) elete szakainak egyes moz-

zanatai altal. Ugyanis kora gyermeksegetol fogva nyert

egi sugalmazast lelki kinyilatkoztatasok dltal es az tJr

kegyelmebol termeszetfolotti latomasban tobbszor nyert arra

nezve figyelmeztetest, hogy elmejet forditsa el a foldiekrol es

teljes szivvel ahitozzek az egiek utan. Ezen kinyilatkoztata-

sokat 6 maga beszelte el egynehanyunknak, kiket bizalmasabb

viszony fiizott hozza, azon feltetel alatt, hogy azokat az 6

eleteben senkinek el ne mondjuk. Holta utan ezeket az IJr

dicsosegere azon czelzattal kivanjuk ezen miibe foglalni, hogy

minden olvaso ismerje meg, mennyi kegyelemmel meltoztatott

az tJr az 6 szolgajat a zsenge gyermekkortol fogva javitgatni

es azutan j6 cselekedeteinek erdemei altal niegdics6iteni, —
Kozolte ugyanis, hogy koriilbeliil 6t eves lehetett, a mikor

^) Sziiletett 8oi-ben. Ezt bizonyitja a Fasti Corbeienses es a Liber

mortuorum fratrum Fuldensium. ^) — T. i. a kegyelem.
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igen istenfelo buzgo edes anyja elhunyt es hogy edes atyja 6t

ezutan nemsokara a tudomanyok elsajatitasa vegett iskolaba

kiildotte. A mikor beadatott, kortarsaival, a mint az ilyen

korban szokas, gyermekes modon kezdett banni es az iires

fecsegesekben es trefakban nagyobb szorgalmat tanusitott,

mint a kiszabott feladat megtanulasaban. Es a mikor a gyer-

mekes konnyelmiisegnek ilyetenkeppen nekiadta magat, egy

ejjel az a latomasa volt, mintha egy oly folotte mocsaras es

csuszos helyen lett volna, a honnan csak nagynehezen volt

kepes kijutni ; hogy ama hely mellett pedig gyonyorii egyenes

ut vezetett ; es latta, hogy ezen az liton egy minden diszszel

felekesitett es tisztelettel kitiintetett urno lepdel, a kit pedig

sok feherbe oltozott no kiser, a kik kozott ott volt edes anyja

is. Mihelyt fehsmerte, hozza akart futni, amde arrol a mocsaros,

csiiszos helyrol nem egykonnyen tudott kijutni. A midon pedig

a nok ama serege hozza kozelebb ert, ugy tiint fel neki, hogy

az az asszony, ki a tobbiek urnojenek latszott, a kiben 6 ket-

segteleniil a szentseges Mariat hitte, igy szolott hozza : »Fiam,

anyadhoz akarsz jonni?« Mikor ennek azt felelte, hogy nagyon

szeretne, ez ismet igy szolott : »Ha a mi tarsasagunkban akarsz

reszt venni, akkor keriilj minden haszontalansagot es a gyermekes

tr^fakkal hagyj fel es orizd meg magadat az elet komolysagaban.

Mert mi utalunk minden hiabavalosagot es dologtalansagot es a

mi koriinkbe senki olyan nem johet, a ki az effelekben lelte oro-

met.« Ezen latomds utdn komolyabb magaviseletii kezdett lenni,

a gyermeki pajtaskodasokat keriilte es az oIvasAs, elmelked^s es

egyeb hasznos dolgok alapos elsajdtitasan buzgolkodott ugyany-

nyira, hogy tarsai igen csodalkoztak hirtelen megvaltozasan.

3. Es mikor ezek utan nalatok felvette a hajkoronat es

a szerzetesi szabalyzatok alatt ifjuva fejlodott, emberi gyar-

losag kovetkezteben elobbi felteteleinek szigorusagabol egy

kevesse engedni kezdett. Tortent pedig e kozben, hogy ertesiilt

Karoly urnak, a legmeltosagosabb csaszarnak halalarol,^) a kit

azelott nagy hatalomban dicsosegesnek latott es a kirol hal-

lotta, hogy kormanypalczajat dicseretremelto nagy okossaggal

kezelte. A hatalmas csaszar halala tehat folotte nagy felelem-

mel es rettegessel toltotte el, miert is kezdett ismet magaba

1) 814 jan. 28.
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szallani es a szentseges istenanyanak into szavaira vissza-

emlekezni. Es igy konnyelmiisegevel felhagyva az isteni osz-

tonzes szeret^seben kezdett faradozni es magat teljesen az

Isten szolgalatara szentelve az imadsag, virrasztas ^s onmeg-

tagadasban gyakorolta. A mikor ezen erenyek gyakorlata altal

Istennek valodi bajnokava fejlodott es ezen folytonos elet-

komolysagban rea nezve a vilag es 6 a vilag szamara meghalt :

elerkezven piinkosd szent napja, a Szentlelek kegyelme, mely

ugyanezen iinnepen aradott ki az apostolokra, ligy hiszsziik,

hogy miutan az 6 elmejet is megvilagositotta es megvigasz-

talta, azon ejszakan az a latomasa volt, mintha hirtelen halallal

kellett volna meghalnia 6s halala pillanataban Szent Peter

apostolt es Keresztelo Szent Janost hivta segitsegiil ; es a

mikor lelke -— latomasa szerint — testetol elvalt es tiistent

minden halandosag es gyotrodestol ment testnek egy mas, igen

gyonyorii alakjaban tiint fel, halalanak es elcsodalkozasanak

pillanataban megjelentek neki az emlittet ferfiak. Ezeknek

egyike idosebb volt, fejen siirii, tomott, eziist feher hajjal,

fenyesen ragyogo arczczal, de kisse szomoru arczkifejezessel,

feher es szines ruhazatban, alacsony zomok termettel ; ebben

^, a n^lkiil, hogy annak kiletet valaki jelezte volna, azonnal

Szent Petert ismerte fel, A masik, ifjii volt, sugar termetii,

szakdllal, fej6n sotet barnas gondor hajjal, sovany abrazattal,

kellemes arczkifejezessel, selyem ruhdban ; ezt felt^tleniil Szent

Jdnosnak hitte. Ezek allottak tehdt mellette. Ldtta tovabba,

hogy kiszabadult lelke azonnal abban a kimondhatatlan feny-

dromben van, mely az egesz vilagot betoltotte. Nevezett szen-

tek 6t ezen a fenytengeren keresztiil minden faradsag nelkiil

vezett6k csodalatos es kimondhatatlan modon, mignem egy

helyhez ertek, a melyben minden felvilagositas nelkiil a tisztito

helyet ismerte fel, a hol ezek 6t ott hagytak. Ott, habar sokat

szenvedett, ligy latta, hogy megis leginkabb szenvedett az

athatlan sotetseg merhetetlen gyotrelmeitol es a fojto fiisttol

;

es miutdn emlekezotehetsege teljesen elhagyta, meg a folott is

alig volt kepes gondolkozni, hogy mikepp letezhetik ilyen ret-

tenetes biintetes, A mikor ott, a mint hitte, harom napig gyot-

rodott, a mely ido a rettenetes biintetes miatt ezer esztendonel

is hosszabbnak tiint fel : ismet visszatertek a mar emlitett

ferfiak es melleje allottak, jobban oriiltek, mint azelott es min-
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den tekintetben sokkal vigabban vezettek ot nagyobb feny-

tengeren at, hogy ugy mondjam, minden lepes nelkiil latha-

tatlan uton. Hogy sajat szavaival eljiink : »Lattam — ugy-

mond — a tavolbol a szentek kiilonfele rendeit, nemelyek

kelethez kozelebb, masok attol tavolabb allottak, de vala-

mennyi kelet fele nezett, dicserven azt, a ki kelet felol fel-

tiint, nemelyek fejoket lehajtva, masok arczokat felemelve es

kezoket kiterjesztve imadkoztak. £s a mikor megerkeztiink

kelet helyere, ime, feltiint a nagy tagas korben, a szekeken

iilo huszonnegy oreg, mikent a titkos jelenesek konyveben van

irva ;^) ezek magok is nagy tisztelettel nezve kelet fele zen-

gettek kimondhatatlan dicsereteket az Istennek. Az egyiitt

zengedezok dicsenekei nagy gyonyoriisegemre szolgaltak, de

azokat a testbe valo visszateres utan nem voltam kepes emle-

kezetemben tartani. Keletnek ama helyen pedig csodalatos

ragyogas, megkozehthetetlen es merhetetlen fenytenger volt ;

benne volt minden legtokeletesebb szin es minden gyonyo-

riiseg. A szenteknek pedig osszes rendei, a melyek mindeniinnen

orvendve allottak koriil, abbol meritettek oromiiket. Ez a

fenytenger annyira nagy volt, hogy sem kezdetet, sem veget

nem voltam kepes latni. Es hogy a koroskoriil levo fenyesseg

merhetetlensegeben kozehol vagy tavoh-61 nezhessem, hogy

mi van benne, nem voltam kepes atfiirkeszni, hanem csak kor-

vonalat lattam ; mindazonaltal hittem, hogy az van benne,

a kirol Szent Peter mondja : »a kit az angyalok is latni kivan-

nak«.^) Mert attol szarmazott ama fenyozon, mely a szentek

nagy tomeget beragyogta. Bizonyos modon benne volt 6 min-

denikben es mindenki obenne ; koriilovezett kiilsoleg mindent,

o toltott el mindenkit belsoleg megelegedessel ; feliil 6 oltal-

mazott es alol is az o keze tartott fenn mindent, Nem feny-

lett ott a nap es a hold, sem az eg es fold nem voltak lat-

hatok. De maga a fenyesseg sem volt olyan, mely a nezok

szemeit bantotta volna, hanem olyan, mely a szemekre igen

kellemesen hatott es mindenki elmejet igen jolesoen kielegi-

tette. Es a midon mondottam, hogy az oregek iilnek, 6 benne

iiltek bizonyos tekintetben, Ott ugyanis semmi testbol valo

dolog nem volt, hanem minden test nelkiih vala, de testi

^) Janos jelenesei 4., 5. — ^) Peter I. i., 12.
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alakkal es azert megfoghatatlan. A korben liloket pedig obelole

kiarado szivarvanyszerii fenyesseg ovezte. A mikor pedig az

emlitett ferfiak altal ama felfoghatatlan fenyesseg ele.jutottam^

a melyben nekem minden felvilagositas nelkiil a mindenhato

Isten felsege latszott, a kit velok egyiitt en is imadtam : ugyan-

azon felsegbol a nagy mindenseget betolto es a legtisztabb

hangnal is kellemesebb szozat hangzott felem, mondvan :

»Menj es vertanusaggal koronazottan fogsz hozzam vissza-

terni«. Ezen szozat hallatara az Istent mindenfelol magasztala

szentek serege elhallgatott es 6t lehajtott fovel imadta. A kor-

vonalat, a honnan a hang eredt, mar nem lattam. A szozat

elhangzasa utan igen elszomorodtam, hogy vissza kell jonnom
a vilagba, de biztositva leven a visszateres igeretetol, emlitett

vezetoimmel onnan visszatertem. Ezek ugyan sem odamenet,

sem visszajovet nem szoltak hozzam, de oly kegyes joindu-

lattal tekintettek ram, mint az anya egyetlen fiara. Igy tertem

vissza testembe. Az odamenes es a visszajoves pedig sem farad-

sagot, sem idot nem igenyeltek, mivel egy pillanat alatt oda-

ertiink, a hova akartunk. Es jollehet a gyonyoriisegek gyo-

nyoriisegerol latszottam egyet-mast elbeszelni, mindazonaltal

bevallom, hogy a sz6 keptelen volt ama nagyszerii dolgokat

kifejezni, a mennyit lelkem erzett. De meg maga a lelek sem

erezte azt ugy, mint a hogy az tenyleg volt, mert lattam,

hogy letezik az, a mit a »szem nem latott, fiil nem hallott,

sem az emberi szivbe nem hatolt*.^) A sajat szavaival elbeszelt

ezen latomas utan az Istennek emlitett szolgaja egyreszt fele-

lemmel, masreszt megvigasztalodva fogott buzgobban az isten-

felelem gyakorlasahoz, a j6 cselekedetek naponkenti vegzesehez

es Isten irgalmaban val6 remenyenek gyarapitasahoz azon

czelb61, hogy barmely pillanatban kesz legyen a vertanusag

koronajanak elnyeresere. Ez ugyan testileg kard altal meg nem
tortent, de megis, hogy mikeppen teljesedett rajta Isten irgal-

mab61 a vertanusag a kereszt sanyarusaga altal, a mit Krisztus

nevenek dicsosegere testeben hordozott, azt majd akkor mond-
juk el bovebben, a mikor halalar61 lesz sz6.

4. Ezek utan pedig, a mikor a Szent Peterrol nevezett

iskolanak^) volt tanit6ja, szokasa volt a zardab61 val6 kimenet-

^) Kor. I. 2., 9. — 2) Corveyben, a mint az a kovetkezokbol kitunik.
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kor, vagy visszatertekor a Keresztelo Szent Janos kapolnaja-

ban buzgo bensoseggel imadkozni. Fent eloadott latomasa

utan pedig ket esztendore az a latomasa volt, mintha ebbe a

kipolnaba t^rt volna be imadkozni. A mint imaja vegeztevel

felkelt, ime az ajton egy magas termetii es zsido szokas szerint

oltozott gyonyorii arczii ferfiu lepett be. Szemeibol tiizlanghoz

hasonloan ragyogott az istenseg fenye. A mint ratekintett,

tiistent hitte, hogy az az Xjr Krisztus es hozza sietven labai-

hoz borult. A midon igy arczra borult, az parancsot adott neki,

hogy keljen fel. Felallasa utan, a mikor tisztelettel allott elotte

es nem volt kepes feltekinteni annak arczara, a mivel annak

szemeibol feny sugarzott ki, az imigy szolott hozza nyajasan :

»Valld be gonoszsagaidat, hogy megigazulj.« Isten szolgaja erre

igy vdlaszolt : »Uram ! mit kelljen neked elmondanom ? Te

mindent tudsz, elotted semmi titok nincs.« Az pedig igy felelt :

»Tudok ugyan mindent, de azert kivanom, hogy az emberek

biineiket bevalljdk nekem, hogy bocsdnatot nyerjenek.« Midon

ennek mindent elmondott gyermekkoratol fogva es imadasra

leborult elotte, az egyenesen allva igy szolott hozza : »Ne felj

semmit, en vagyok az, a ki eltorlom gonoszsagaidat.« Ezen

szavak utdn a megjelent ferfiu eltiint ; es az Istennek embere

Almdbol felebredven, biineinek bocsanatat illeto hiteben meg-

erosodve hatartalan oromre gj^uladt.

5. Ezen idoben tortent az is, a mi tisztelendosegtek elott

ismeretes, hogy bizonyos Fulbertus nevii tanitvanyat egyik

tarsa fatdblaval halalra sebezte. E miatt az Istennek emlitett

szolgdja nagyon szomorii lett, hogy az 6 tanitoi feliigyelete

alatt tortent a rabizott novendekek kozott ilyen nagy meg-

gondolatlansag. A mikor az illet6 gyermek halalanak oraja

elerkezett, az Isten embere tortenetesen eppen alomba meriilten

fekiidt dgydban. Ime egyszerre csak latja almaban, hogy annak

testebol kikoltozott lelket az angyalok az egbe viszik es hogy

Isten rendelese folytdn csodalatos es titokzatos modon o is

kis^ri. A mikor az egek belsejebe 6rtek, latta, hogy az emlitett

gyermek lelket biborpiros lakasba vezetik es a vertanuk sere-

gebe helyezik. Ott neki tudomasara adatott, hogy, mivel a

gyermek halalos sebet eleg tiirelmes megadassal szenvedte es

megsebesitojeert testveri szeretetbol egesz halalaig nagy buz-

galommal imadkozott, tiirelmet es szivjosagat megjutalma-
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zando az isteni kegyelem 6t a vertanuk seregebe iktatta. Ez
pedig neki a gyermek halala orajaban oly gyorsan torten6

latomas utjan adatott tudtara, hogy ezen latomas tartama

alatt, a mikor Witmarus atya, a ki akkoriban vele egyiitt

igazgatoja volt a gyermekek iskolajanaki) es ezen esemenynek

jelenleg is el6 tamija, odament, hogy 6t felkoltse es a gyermek
elhunytat neki hiriil adja, annak azt valaszolta, hogy ezt mar
el6bb tudta. Az Isten kegyelme ezt bizonynyal vigasztalas czel-

jabol engedte latnia, hogy t. i. a gyermek iidvosseget illet6

lelki szomorusagat megkonnyitse, mivel ezen eset miatt folotte

buslakodott.

6. Hogy pedig Istennek ezen es sok mas kinyilatkoztatas

altal mennyeileg ihletett szolgaja azutan a ti korotokben a

szentsegnek mily magas fokara emelkedett, azt ti, akkor ott-

lev6k, nagyobb hitelesseggel igazolhatjatok. Mi tehdt, kik nalunk

viselt dolgait kivanjuk elbeszelni, els6 sorban is azok szamara

latjuk sziiksegesnek a dolgot megvilagitani, a kik esetleg meg
nem tudnak, hogy min6 alkalombol keriilt sziil6foldjer61 ide

es mivel nalatok ajanlotta fel magat Isten szolgalatara es ott

fogadott engedelmesseget, mifele iigy osztonozte arra, hogy

ezen orszagba koltozott es hogyan emeltetett nalunk piispoki

m.elt6sagra. Ezt azert tartjuk sziiksegesnek megirni, nehogy

valaki konnyelmiisegnek tulajdonitsa idejovetelet, a mit pedig

az Isten szolgaja az isteni kegyelem osztonz^sere a lelkek iidve

iranti szeretetb61 vallalt magara. Reg volt az ideje annak,

hogy ebben az orszagban, t. i. Szaszorszagban kolostor epiilt,

a mely szentsegtek tekintelye es irdnyitasa folytan nyert egy-

reszt alapvetest, majd azutan Isten kegyelmeb61 szerencses

befejezest es nevet lakastoktol nyerte, a mennyiben T}j-Cor-

beianak^) neveztetett el. Istennek szolgcija tehat mds test-

vereitekkel egyetemben el6sz6r is ezen helyre kiildetett, hogy

ott mint tanito miikddjek. Ezen allasaban minden tekintetben

annyira megbizhato es kedves volt, hogy mindnyajok valasz-

tasa folytan a templomban is nyilvanosan hirdette a nepeknek

az Isten igejet. Igy tortent, hogy ezen a helyen 6 lett ligy

f6n6ke es tanitoja az iskolanak, mint oktatoja a nepnek.

^) V. 6. a lo. fejezettel. — ^) tTj-Corvey, a melyet 822-ben

alapitottak.

Gombos : Kozepkori Kronikasok. X. 4
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7. Tortent pedig ezek utan, hogy Herioldus^) kiraly, a ki

a danok foldjen uralkodott, a ki ellen azon videk mas kiralyai

gyiilolettel es ellenseges erziilettel viseltettek, birodalmabol

kiiizetett, Ez Lajoshoz,^) a legfelsegesebb csaszarhoz jarult,

kerven 6t, nyujtana neki segitseget, hogy azzal orszagat vissza-

szerezhesse. Az pedig ezt, mig nala tartozkodott, reszint sze-

melyesen, reszint masok altal a keresztenyseg felvetelere osz-

tonozte, hogy akkor kozottiik annal baratsagosabb lesz a viszony

es hogy a kereszteny nep annal keszsegesebben siet neki es

oveinek segitsegere, ha mindketten egy Istent tisztelnek, vegre

miutan Isten kegyelmebol megtert es miutan a szent kereszt-

seget felvette, fiava fogadta.^) Mikor ezt oveihez akarta bocsa-

tani, hogy segedelmevel orszagat visszaszerezze, szorgalmasan

tudakozodott, ha vajjon akadna-e olyan szent buzgalmii ferfiu,

a ki vele mehetne es kiserne es az iidvosseg tudomanyanak

tanitoja lenne, hogy 6 az Ur hiteben megerosodjek es ovei

azt elfogadjak. Emlitett csaszar tehat foembereinek nyilvanos

gyiil^seben ezen dolgot papjaival es osszes hiveivel targyalni

kezdette es mindenkit szorgalmatosan megkerdezett, vajjon

nem tudnanak-e melto ferfiiit, ki ezen fontos feladatra onkent

vallalkoznek. A mikor pedig valamennyien nemmel feleltek,

mondvan, hogy egyaltalan nem ismernek oly nagy buzgalmii

ferfiut, a ki Krisztus neveert oly veszedelmes utazasra vallal-

koznek, zardatoknak akkori tisztelendo apatja, Wala, az emli-

tett csaszarnak eloadta, hogy zardajaban*) ismer egy szerze-

test, kiben Isten iigyeert nagy lelkesedes lakozik es igen ohaj-

tana Isten neveert sokat szenvedni. Egyarant dicserte annak

kepzettseget es magaviseletet, egyben kijelentette, hogy az

ama feladatra igen alkalmas lenne. Azt azonban kijelentette,

hogy nem tudja, vaj'jon hajlando lenne-e elutazni. De minek

mondjak tobbet ? A kiraly parancsara a palotaba hivatik.

Az apat elmondott neki mindent, a mirol sz6 volt es felvila-

1) Harald kiraly mar 822 utan kenytelen volt orszagat a keresz-

tenysegnek megnyitni, hogy Jambor Lajos segitseget az ellenseges

tarskiralyok ellen biztositsa. Ez a misszio keves sikert ert el. —
2) Jambor Lajos {814—840.). — ^) Harald megkeresztelese 826-ban

tortent. V. 6. Lappenberg ismerteteset. Schmidt. AUg. Zeitschr. f.

Gesch. Bd. V. 547. — *) Ez is egy bizonyito adat arra, hogy Wala
apat idejeben Cj-Corvey meg nem volt elvalasztva O-Corveytol. —
Az >>abbas monasterii« utan a >>vestri« kesobbi betoldas.
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gositotta odahivatasa felol. O pedig azt valaszolta, hogy min-

denben kesz az Istennek engedelmesen szolgalni. A csaszar

ele vezettek tehat ; es a mikor ez ot megkerdezte, vajjon haj-

lando lenne-e Herioldus kisereteben elmenni, hogy a danok

kozott Isten dicsosegere az evangehumot hirdesse, batran azt

valaszolta, hogy feltetleniil hajlando. Az apat is kijelentette

neki, hogy egyaltalan nincs szandekaban ily nagy terhet paran-

csololag raeroszakolni, ha azonban onkent vallalkozik arra,

ugy azt nagyra becsiih es megadja ra neki az engedelyt. Erre

azt felelte, hogy onkent vallalkozik es minden tekintetben

iparkodik meg is felehii annak. Mikor azutan ez a dolog nyil-

vanossagra jutott es a zardaban is mindenki megtudta, sokan

csodalkoztak oly nagyfokii megvaltozasan, hogy t. i. kesz el-

hagyni hazajat, rokonait, vele egyiitt nevelkedett tarsait, kesz

idegen nepek koze menni, hogy ismeretlenek es miiveletlenek

kozott eljen. Sokan kiserletet is tettek, hogy 6t errol lebeszel-

jek, majd giinynyal ingereltek elhatarozasanak megmasitasara,

amde az Isten embere tantorithatatlanul megmaradt eltokelt

szandeka mellett. A mikor pedig az apat bizonyos napokon a

csaszari palotaba ment, 6 otthon maradt es keriilte minden-

kinek tarsasagat, egy kozeh szollos kertben kereste a maganyt,

a hol imaval es olvasassal toltotte idejet. Abban az idoben

volt ott az apat urral zardatokban egy Autbertus nevii szer-

zetes testver is. Ez, a mikor latta, hogy az igen szomorii es

naponkent felrevonul a maganyba es keriih a massal valo erint-

kezest es tarsalgast, kezdett iranta reszvettel viseltetni. Egy
napon arra a helyre ment, a hol az a mar emhtett szolloben

iildogelt egyediil, a felol kezdte 6t kerdezgetni, ha vajjon

tenyleg hajlando-e az elutazasra vallalkozni ? O pedig azon

hiszemben, hogy ez nem reszvetb61, hanem ravasz kivancsi-

sagbol tudakozodik, igy valaszolt : »Mi kozod hozza. Ne nyug-

talanits ily kerdessel.« Ez pedig komolyan kijelentette, hogy
eszeagaban sincs ily fontos iigyben ravaszkodni, hanem val6-

ban szeretne tudni, vajjon eltokelt szandeka mellett meg-

marad-e, avagy nem. Erre megkoszonve annak joakaratat,

ekkeppen v&laszolt : »Megkerdeztek, vajjon hajlando lennek-e

Isten neveert a pogany nemzetek koze menni a Krisztus evan-

geliumanak hirdetese vegett. A feltett kerdesnek sehogy sem
mereszeltem ellentmondani, s6t teljes er6mb61 torekszem arra,

4*
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hogy az elmenetelre alkalom nyiljek es senki sem volt kepes

lelkem ezen elhatarozasat meginganti.« Az emlitett testver

erre igy valaszolt neki : »Semmikeppen sem engedlek magadban
menni, hanem Isten szeretetebol veled kivanok utazni, csak

eszkozold ki szamomra az apat ur engedelyet.« Miutan kozottiik

ilymodon letrejott a szent megegyezes, az apat lir hazaerkezese

utan 6 maga jarult elebe es eloterjesztette neki, hogy talalt

egy tarsat, a ki onkent kivan ezen utazasban kiseroje lenni.

A mikor az apat tudakolta annak kiletet es 6 Autbertus testver

nevet emhtette, igen elcsodalkozott, mert sehogy sem hitte,

hogy ilyesmire vallalkozik egy olyan ember, a ki oly nemes

csaladbol valo es neki bizalmas embere, a kit 6 utana a haz

fonokenek tartottak. Megis elohivatta es a dolog felol megker-

dezte. Ez pedig valaszaban kijelentette, hogy sehogy sem enged-

heti amazt egyediil menni ; azert 6 a Krisztus neveben szivesen

lesz vigasztaloja es segitoje, ha erre megnyeri az apatnak es

a testvereknek engedelyet. Az apat pedig azt felelte, hogy ha

onkent vallalkozik az utazasra, ad neki engedelyt, de kornye-

zeteb61 senkit sem fog kijelolni szolgai szereppel kiserojoknek,

hacsak esetleg 6k nem talalnanak valakit, a ki onkent menne
velok. Ezt pedig a tiszteletremelt6 apat nem ellenseges erzii-

letb61 jelentette ki, hanem csupan azert, mivel azon idoben

meggyalaz6 es igazsagtalan dolog volt valakit akarata ellenere

kenyszeriteni a poganyok koze val6 menetelre. Ezek utan tehat

mindketten a kiraly szine ele vezettetnek. A mikor ez eltokelt

szandekuk felett oromet fejezte ki, ellatta 6ket egyhazi fel-

szerelessel, ladakkal, satrakkal es minden egyebbcl, a mi ily

nagy litra sziikseges es parancsot adott, hogy emlitett Heriol-

dussal keljenek utra ; szivokre kototte, hogy buzgon iparkod-

janak a belejok helyezett bizalomnak megfelelni, Herioldust es

oveit, a kik mar meg voltak keresztelve, hitokben buzgon er6-

sitsek, hogy vissza ne essenek abba a regi ordogi tevelybe es

folytonos predikalasukkal buzditsak a tobbieket is a kereszteny

vallas felvetelere. A csaszar tehat elbocsatotta 6ket ; tarsok

azonban nem akadt, a ki szolgalatokra lett volna, mert az

apat k6rnyezeteb61 senki sem vallalkozott velok menni, az

pedig senkit sem akart arra kenyszeriteni. Herioldus is, a kire

bizva lettek, meg faragatlan hitujoncz volt, a ki maga sem

tudta, mikent kell az Isten szolgaival banni. Ovei is, a kik
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csak nemreg tertek meg es mas nevelesben reszesiiltek, velok

edes-keveset torodtek. Sok kellemetlenseg utan pedig meg-

erkeztek Coloniaba.^) Az akkori ottani piispok, tisztelendo

Hadebaldus reszvettel viseltetett nyomorusagok irant es egy

igen j6 hajot bocsatott rendelkezesokre, hogy abba tegyek

malhajokat ; ket iigyesen berendezett szobacska is volt benne.

A mint ezt az emlitett Herioldus latta, elhatarozta, hogy velok

marad abban a hajoban olykeppen, hogy egyik szoba az ove,

a masik amazoke legyen ; es igy kezdett kozottiik a baratsagos

viszony es joindulat fejlodni, sot ettol fogva hozzitartozoi is

szivesebben ajanlottak fel nekik szolgalatukat. Innen eltavoz-

van Dorstadton^) es a szomszedos frisek hataran at a danok

foldjere erkeztek. Minthogy pedig Herioldus kiraly ekkor sem
maradhatott orszaganak bekes birtokaban, az emlitett csaszdr

birtokot adomanyozott neki az Albian tul,^) hogy, ha vala-

mikor sziiksege lenne ra, ott elhessen.

8. Istennek fentemlitett szolgai tehat melleje^) rendelve,

majd keresztenyek, majd poganyok koze jutva buzgon hozza-

lattak az Isten igejenek hirdetesehez es a kit csak tudtak,

megteritettek. Eletok peldajaval es szobeli tanitassal sokat

meg is teritettek es az tJrban megigazultak szama naprol-napra

novekedett. Tovabba Isten szeretetetol lelkesitve a vallas ter-

jesztese czeljabol nagy iparkodassal kerestek gyermekeket meg-

vetelre, hogy azokat az Isten szolgalatara neveljek. Emlitett

Herioldus is ovei koziil nehdnyat nevelesokre bizott. Igy tor-

tent, hogy rovid ido alatt tizenket vagy tobb gyermek befoga-

dasara iskolat emeltek. De masokat is felfogadtak szolgakul

es segitokiil
; j6 hirok es az isteni szent vallas nagy mervben

kezdett terjedni. A mikor pedig ezen szent foglalkozasban

ket vagy tobb esztendot toltottek, tortent, hogy Autbertus

testver sulyos betegsegbe esett. E miatt innen visszatert

tJj-Corveybe, a hol hosszantart6 nehez betegseg utan husvet

idejen, ugy hiszsziik, boldog haldllal zarta be vegso napjat,

mint a hogy az tJr neki azt elozetesen kinyilatkoztatta.^)

^) Koln'. — 2) Wijk bij Duurstede. — ^) Albia= Elba. Transalbia

Hamburgbol van szamitva. Az itt emlitett birtok Frisianak volt resze :

a riistringeni kerulet. Ezt bizonyitjak Einhard Annalesei ad. a. 826. —
*) T. i. a kiraly mell6. — ^) Waitz szerint 830-ban. Lappenberg szerint

829. V. 6. id. hely. V. 547.
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9. Ezalatt pedig tortent, hogy a svedek kovetsege erke-

zett^) emlitett Lajos csaszarhoz. Ezek egyeb megbizatasuk

kozott azt is eloadtak a legkegyelmesebb csaszarnak, hogy

nepokben sokan vannak, kik a kereszteny vallas gyakorlatat

felvenni ohajtanak es hogy sajat kiralyokban is elegendo j6-

akarat lakik azirant, hogy bebocsassa Isten papjait, csupan

az 6 jovoltat szeretnek kierdemelni, hogy nekik alkalmas ige-

hirdetoket adna. Ezt hallvan a legvallasosabb csaszar, igen

megoriilt, ujbol tudakozodni kezdett, hogy kiket kiildjon azon

orszagba, kik kitapasztaljak, ha vajjon csakugyan kesz-e az a

nep hinni, a mint azt a kovetek allitottak es hogy meghono-

sitsak a kereszteny vallas gyakorlatat. Ezutan a legdicsobb

csaszar a mar emlitett apatokkal kezdett ertekezni azirant,

hogy nem talalkoznek-e szerzetesei koziil valaki, a ki Krisztus

iigyeert kesz lenne azon orszagba menni, vagy talan ki Heriol-

dusnal tartozkodik es vele 2) volt, t. i. Istennek szolgaja, Ans-

karius vallalkoznek ezen kiildetesre. Ez okbol tortent, hogy

onnan legfelsobb parancsra a csaszdri palotaba hivtak ; es

tudomasara adatott, hogy meg se nyiratkozzek,^) mig a csaszar

szine elott meg nem jelen. Az Isten embere pedig mar elore

tudta, hogy mi vegett hivatjak es Isten iranti nagy szeretete-

ben oromtol lelkesiilve gondolt arra, hogy a lelkek megnye-

resen faradozhat. Ha ezen utazasban valami kellemetlenseg,

vagy eppen baj erne is, feltette magaban, hogy Krisztusert

tiirelmes lelekkel szenved ; ezen nagy vallalat sikereben leg-

kevesbbe sem ketelkedett, mivel batorsagot ontott beleje egy

mar elobb nyert isteni latomas. Az emhtett idoben ugyanis,

a mikor nalatok volt es tudtak rola, hogy mar ket izben tor-

tent latomas altal nyert mennyei ihletet, egy ejjel azon lato-

masa volt, mintha egy hazba erkezett volna, a hol a hitteritok

rendjebol tobben allottak volna keszen a predikalasra. Ezek

elott lelekben hirtelen ehagadtatott es ugy latta, hogy vakito

fenyozon lovelt az egbol, mely a nap sugarait is foliilmulta es

6t koriilovezte. A mikor e felett elcsodalkozott, elso latoma-

saban hallott szozathoz hasonlo hang szolott hozza, mondvan :

»Bunod meg van bocsatva«. Erre o — ugy hiszsziik — a Szent

1) 829-ben. V. 6. Ann. Einh. a. 829. — ^) T. i. Herioldussal. —
3) T. i. a leheto leggyorsabban induljon.
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lelek sugalmazasara igy felelt : »Uram ! Mit akarsz, hogy cse-

lekedjem?« A hang ujbol megszolalt, mondvan : »Menj es hir-

desd az Isten igejet a poganyoknak«. Ezen latomdst forgatta

most lelkeben az Isten szolgaja es orvendve oriilt az "Crban,

mikor latta, hogy immar a nyert parancsolat reszben teljesiilt

€s egett a vagytol, hogy munkalkodasa erdemenek gyarapi-

tasara a svedeknel is hirdethesse az Isten igejet. A mikor pedig

a csaszar ele vezettetett es az azt kerdezte tole, akama-e ezen

kovetsegre vallalkozni, bator hangon azt felelte, hogy min-

denre kesz, a mire Krisztus neveert tekintelyevel megbizast

ad neki.

10. Ekkor az isteni gondviseles bolcs intezkedese folytan

a tisztelendo apat a ti testveri korotokbol talalt melle tarsat

Witmarus szerzetesnek munkabiro, melto es arra onkent val-

lalkozo szemelyeben. Tovabba Herioldushoz a nagy jambor-

sagu, kiprobalt hitii es erkolcsii es az Isten iranti buzgalomtol

lelkesedo Gislemarus atyat rendelte. A csaszdr megbizasabol

tehat magara vallalta azt a kovetseget, hogy t. i. a svedekhez

megy es meggyozodest szerez arrol, vajjon kesz-e az a nep

hinni, mikent azt az emlitett kovetek jelentettek. Hogy ezen

kovetsegben mily siilyos szenvedeseket elt at, azt az ott jelen-

volt, emHtett Witmarus atya jobban elmondhatna. Legyen

eleg csak azt megemliteniink, hogy, a mikor csaknem fele liton

voltak, tengeri rablok tamadtak meg oket. Bar a kereskedok,

kik velok utaztak, oly hosiesen vedekeztek, hogy eleinte gyoz-

tek, de azutan a kalozok legyoztek oket, ugy, hogy hajoikat

es mindenoket elraboltak, sot maguk is ahg voltak kepesek

szarazfoldre menekiilni, Ott tehat elvesztettek ugy a kiralyi

ajandekokat, a miket amoda kellett vinniok, mint minden

egyeboket, azon csekelyseg kivetelevel, a mit a hajoban hir-

teleneben osszekapkodva magokkal vihettek. Sot a tobbi kozott

amazok zsakmanyoldsa kovetkezteben elvesztettek azt a 40 drb.

konyvet is, a mit magoknak szereztek be az isteni szolgalathoz.

Ennek megtortente utan, mikor nemelyek visszaterni, masok
eloremenni tokeltek el magokat, az Isten szolgaja semmi modon
sem volt elteritheto a megkezdett uttol. Sot inkabb az Isten

akaratara bizta sorsat, nem intezkedett a visszateresrol, mig
Istentol litmutatast nem nyert arra nezve, vajjon szabad lesz-e

azon a videken az iget hirdetnie.
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II. Ezutan hosszu utat tettek faradsagos gyaloglassal ; a

kozbeneso tengereken hajoval keltek at,^) mignem elerkeztek

azok orszaganak Birca^) nevii kikotojehez. Kiralyuk, Bern,^)

szivesen fogadta oket, miutan kiildottei eloadtak neki, mi czel-

bol jottek. Mikor pedig ez megertette kiildetesok czeljat es

miutan hiveivel az iigyet megbeszelte, mindnyajok kivansaga

es beleegyezese alapjan megengedte nekik, hogy ott marad-

janak es a Krisztus evangeliumat hirdessek, szabadsagot advan

mindenkinek azok tanitasanak elfogadasara. Isten szolgai pedig,

mikor lattak, hogy szepen sikeriilt, a mit ohajtottak, az ott-

lako nepeknek elkezdettek az iidvosseg igejet hirdetni. Voltak

is sokan, kik miikodesoket partoltak es szivesen hallgattak az

tJr tanat. Volt kozottiik sok kereszteny fogoly is, kik oriiltek,

hogy vegre reszt vehetnek az isteni titkok iinnepleseben. Igaz-

nak lattak, hogy minden azonkeppen van, a mint azt a kovetek

a legfelsegesebb csaszarnak eloadtak es nemelyek buzgon kivan-

tak a keresztseg kegyelmet. Ezek kozott a helyseg feje es a

kiralynak kedvelt tanacsosa, Herigarius^) is felvette a szent

keresztseget es igen eros lett a kathohkus hitben. Es nem sokkal

ezutan helysegeben templomot emelt es az Isten szolgalataban

nagy buzgalmat fejtett ki. Ezen ferfiunak sok kitiino erdeme

van es megingathatatlan hitet sok jel igazolja, melyekrol a

kovetkezokben bovebben lesz szo.

12. Masfel evi ottani mukodes utdn^) Istennek szolgai

kiildetesokben szerzett tapasztalattal es az akkori szokas szerint

kiallitott es kirdlyi kezjegygyel ell^tott levellel a legfelsegesebb

csaszarhoz tertek vissza. Joindulatu szives fogadtatas utan

el6adtak neki, hogy mit es mennyit cselekedett velok az Ur

es hogy ama videkeken a nemzetek meghivasara megnyilt a

hit kapuja. A mikor ezt a legbuzgobb csaszdr meghallotta,

igen megoriilt. Egyszersmind mindazt atgondolta, a mik a

1) Vagy valamely szigetre menekiiltek es ugy jutottak ujra a

tengerhez, vagy a svedorszagi tavakat kell a tengerek alatt erteni.

Minthogy a tamadas feleuton tortent, mindket eshetoseg lehetstges.

— 2) Birca, a sigtunabehek kozsege es kikotoje (19. fej.) a Malar-

tonal a regi Sigtuna varos szomszedsagaban. Fekveserol Bremai Adam
tdjekoztat (I. 62.), ki Bircat lerombolva latta. Nevet ma Bjorko fel-

sziget6rzi. Sigtunat finn kalozok 1187-ben felgyujtottak. Akkor alapitot-

tak Stockholmot. — ^) Bjorn. — *) Hergeir. — ^) Lappenberg szerint

831-ben.
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danoknal mar hajdan tortentek a vallas teren es halatelt szivvel

koszonte meg az Istennek, es a fel61 kezdett kerdezoskodni,

hogy birodalma hataran, t. i. annak eszaki reszen mi modon
alapithatna piispokseget, hogy az ottani piispok konnyebben

bejarhassa igehirdetes czeljabol ama videkeket es a honnan
ama osszes barbar nepek is konnyebben es tomegesebben

vehetnek fel az isteni vallas szentsegeit. Mig e felol behatoan

gondolkozott, nehany hivenek szavaibol megtudta, hogy dicso

emlekezetii atyja, Karoly csaszar fegyveres erovel hoditotta

meg az egesz Szaszorszagot es Krisztus igaja ala hajtotta, fel-

osztotta piispoksegekre, de annak eszaki reszet, az Albian

tiilit,^) nem helyezte egyetlen piispok joghatosaga ala sem, hanem
azon elhatarozdssal tartotta fenn, hogy ott erseki szeket letesit,

melybol Isten kegyelme folytan a kereszteny hit terjesztese

is a hataron lako nemzetek kozott haszonnal eszkozoltessek.

Ez okbol az ottani templomot is bizonyos Amalharius nevii gall

piispok altal szenteltette fel.^) Ezutan pedig magat az egyhaz-

megyet is kiilonos meghatalmazassal bizonyos Heridac nevii

aldozar kormanyzatara bizta, mivel egyaltalan nem akarta,

hogy a szomszedos piispokok ama hely felett barmino jog-

hatosaggal birjanak. Elhatarozta azt is, hogy ezen aldozart

piispokke szentelteti, de ennek keresztiilviteleben hirtelen be-

kovetkezett halala megakadalyozta. A dicso emlekezetii csaszar

halala utan pedig Lajos nevii fia, miutan a csaszari tront el-

foglalta, azon Albian tuli tartomanyreszt tobbek rabeszelesere

ketfele osztotta es idokozben k^t szomszedos piispok jog-

hatosaga ala rendelte. Atyjanak szandekat ugyanis nem vette

elegge figyelembe, vagy talan nem is tudott arrol semmit.

Atyjanak fogadalomszerii szandekat pedig azon alkalombol

tudta meg, a mikor a danoknal es a svedeknel Krisztus vallasa

Isten kegyelmebol mar viragozni kezdett ; hogy pedig az tel-

jesiiletlen ne maradjon, a piispokok hozzajarulasaval es a

zsinaton egybegyiilt nepsokasaggal egyetertve Szdszorszagnak

az Albicin tul emlitett vegvideken, Hamburg varosban erseki

szeket alapitott oly czelbol, hogy a nordalbingek egyetemes

egyhaza ennek joghatosaga ala jusson es hogy ennek alljon

1) Itt is Hamburgtol szamit. A szoban forgo teriilet Nordal-

bingia. — ^) Amalhar trieri ersek volt 809—814. kozt.
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jogaban az osszes eszaki videkeken piispokoket vagy aldoza-

rokat rendelni, ama reszekre Krisztus neve erdekeben kijelolni.

Nevezett csaszar ezen szek ersekeve urunkat es atyankat, a

nagyszentsegii Anskariust szenteltette fel iinnepelyesen Drogo

metzi erseknek, a legmagasabb es szent udvar az ido szerinti

archicapellanusanak ^) keze altal, Ebo reimsi, Hettus trieri es

Otgarius mainzi ersekek segedletevel abirodalom tobb fopapjai-

nak nagy szammalosszejott sokasaga jelenleteben, jelen voltak,

beleegyeztek, sot meg a felszentelesnel is kozremiikodtek

Helmgaudus es Willericus piispokok^) is, a kiktol azon egyhaz-

megyenek nekik adomanyozott, mar emlitett reszeit vissza-

vette.3) Mivel pedig ez az egyhazmegye veszedelmes videken

fekiidt vala, azert, hogy a barbarok fenyegeto diihe folytan

valamikeppen tonkre ne jusson, de meg mivel tulsagosan is

kicsiny volt, a GalUaban fekvo Turholt*) nevii zardat azon

«rseki szek orokos hasznalatara az 6 legatiojanak adomanyozta.

13. Hogy pedig mindezen intezkedesei mindorokke dllando

^rvenyben maradjanak, elkiildotte 6t tiszteletteljesen az apos-

toli szentszekhez es az iigyet kovetei altal, nevszerint tisztelendo

Bernoldus es Ratoldus piispokok,^) valamint a jeles Geroldus

grof altal szentseges *) Gergely papa ele terjesztette jova-

hagyas czeljibol. A mit az is hivatalbeh elodeinek szokasa

szerint dekretumanak ') tekintelyevel es palUum-adomanyo-

zassal megerositett, egyszersmind 6t a svedek, danok, ^) szlavok

*) A frank kiralyok idejeben a kiralyi kanczellaria fejet nevez-

tek »archicapellanus«-nak. Ezt a meltosagot rendesen piispokok v.

apatok viseltek, Nithardus is (lib. i.) archicapellanusnak nevezi

Drogo-t. — 2) Helmgaudus verdeni, Willericus bremai puspok volt. —
^) Bremai Adam szerint (I. 18.) 832-ben ; Dehio (54.) azt hiszi,

hogy inkabb 831 okt. v. nov. havaban. Lajos csaszar diplomaja 834

maj. 15-en kelt. — *) Thourout, Eszak-Flandriaban Briigge es Ypres

kozott. Rimbertus sziilohelye. — ^) Bernold strassburgi, Ratold veronai

puspok ; V. 6. Diimmler oOstfrank. Reich« I. 264. 1. — Gerold grofot

Einhard Annalesei emlitik 826. evbol. — «) »Masodik« toldja be a kesobbi

szerkezet. — ') IV. Gergely eredeti buUajarol lasd Koppmann »Die al-

testen Urkunden des Erzbisthums Hamburg-Bremen. Zeitschr. d. Vereins

i. Hamb. Gesch. V. Bd., Lappenberg szerint 1831 karacsony tajan. —
«) Ezt a mondatot a kesobbi szerkezet igy alakitotta at : »farriak,

gronlandiak, islandiak, scridevindunok, szlavok es minden mas eszaki

es keleti nepek koze kiildotte, barmikent is nevezzek oket. Es fejet es

mellet szent Peter apostol tetemere hajtva, neki es utodainak orokre
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€S a tobbi eszakvideki nepek apostoli legatusava nevezte ki sze-

melyesen, Ebo reimsi ersekkel egyetemben, a ki ezen lega-

tiot mar elobb megnyerte es Szent Peter sirjanal az igehirde-

tesre nyilvanos hatalommal ruhazta ot fel. Es hogy ezen

intezkedeseit a jovoben senki meg ne hiusitsa, mindenkit, a ki

azoknak ellenszegiil vagy ellentmond, vagy a legjamborabb

csaszar ezen iidvos intezkedeseit barmi modon megkisertene

meghiusitani, az egyhazbol valo kirekesztessel biintette es mint

biinost ordogi sorsra melto orok biintetesre karhoztatta. Emli-

tettiik, hogy ezen legatusi meltosagra mar azelott Ebo reimsi

ersek emeltetett es pedig Paschalis papa altal.i) O ugyanis,

ugy hiszsziik, a Szentlelek Isten kegyelmetol ihletve, igen lelke-

sedett a poganyok, foleg a danok megterese irant, kiket igen

gyakran volt alkalma latni a csaszari udvarban es szanalomra

gerjedt az ordogi tevelybe csalt lelkek irant es Krisztus neveert

magat, valamint mindenet a poganyok iidvere kivanta szen-

telni. A csaszar lir az Albian tiil fekvo Welanao ^) nevezetii

helyet adta vala neki oly czelbol, hogy a mikor azon videken

jar, az legyen tartozkodasi helye. El is ment oda sokszor,

sokat faradozott a lelkek megnyereseert, sokakat felvett a

kereszteny vallasba, kiket megerositett a kathoHkus hitben.

14. Szent Anskarius urunk es atyanknak fentebb eloadott

felszenteltetese utan pedig, mikor szo volt a legatio iigyerol,

sziikseget lattak annak, hogy segitsegiil rendeljenek melleje

valakit, ki a svedek foldjen segedpiispoki minosegben mukod-
jek, mivel 6 egymagaban nem kepes mindket helyen megfelelni,

kell tehat, hogy oly tavoh orszagban piispok legyen. Tisztelendo

Ebo ennelfogva az emHtett csaszar beleegyezesevel es als;ara-

taval ezen allasra egyik rokonat, nevszerint Gauzbertust ^)

szemelte ki es azt piispoki meltosaggal a svedek foldjere kiil-

dotte. Egyhazi felszereleseket es koltseget eleg boven adott

neki, reszint sajatjabol, reszint a kiralyi adomanybol es azt

mintegy maga helyett, a ki az apostoH tekintelylyel valo ugyan-

megadta helyettesitesenek es az evangelium hii-detesenek jogat«. Ez a

szerkezet az Eborol szolo helyeket ezutan is kovetkezetesen elhagyja.

^) PaschaUs buUajat lasd Lappenbergnel 6. sz. 9. lap. Ez a mondat
is kimaradt a kesobbi szerkezetben. — ^) A mai Miinsterdorff, a Stor

partjan, Itzehoe mellett. — ^) A kesobbi szerkezetben : »A csaszar

kezdemenyezesere tehat es apostoli hatalommal bizonyos Gauzbertust...<<
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azon igehirdetesi hivatalt mar elobb elvallalta, a svedek koze

legatusnak tette. Ennek azutan a legkegyelmesebb csaszar ugyan-

azon tisztelendo Ebo fopap javaslatara ^) egy zardat adoma-

nyozott — mintegy menedekhelyiil — a melyet a mar emlitett

Welanao helyen 6 maga letesitett, hogy tudniilhk az szolgaljon

dllandoan a szent tenykedes elvegzesere. Az emhtett Gauz-

bertust tehat, kit maguk a felszentelok az apostoh nev iranti

tiszteletbol Symonnak neveztek el,-) a mikor a svedek foldjere

erkezett, ugy a kiraly,^) mint a nep, nagy tisztelettel fogadta

es a mindenki reszerol tapasztalt joindulat kovetkezteben meg-

kezdette ott ^) a templomepitest es az evangehum nyilvanos

hirdeteset. Az iidvosseg orome toltotte el az ott lako kereszte-

nyeket es a hivek szama naprol-napra novekedett.

15. Ezalatt urunk es fopasztorunk is nagy buzgalommal

teljesitette kotelesseget egyhazmegyejeben es a danok folden,

es szent eletenek peldajaval sokakat vonzott a hit kegyelmere.

Tovcibba a danok es a szlavok kozott nehany gyermeket is

vasarolt, masokat a fogsagbol kiv^ltott, hogy Isten szolgalatara

nevelje azokat. Ezek koziil egynehanyat magandl tartott, a

tobbieket pedig a mar emlitett Turholt kolostorba helyezte.

Voltak itt vele a ti tarsasagtokbol felszentelt atyak es tanitok,

a kiknek iidvos munkassaga folytan orvendetesen terjedt a szent

vallas j6 hire.

16. Mikozben pedig ezen dolgokat mindket helyen dicse-

retes buzgalommal vegeztek, tortent, hogy varatlanul jovo ten-

geri rablok Hamburg varosat hajohaddal vett6k koriil.^) Mint-

hogy pedig ez eszrevetleniil es gyorsan ment vegbe, nem volt ido

a falusiak egybegyiijtesere, sot mivel a grof is, ki akkoriban

eloljaroja volt azon helynek, a jeles Bernharius sem volt akkor

jelen, az ott tartozkodo piispok ur tehat, a mint azok jovetelerol

ertesiilt, a varosban es a kornyeken maradottakkal elso sorban

is magat a helyseget akarta fenntartani legalabb addig, mig

^) s>Ugyanazon tisztelendo Ebo fopap javaslatara* a kesobbi szer-

kezetben kimaradt. — '^) A kesobbi szerkezet itt egyes szamot hasz-

nal. — 3) ,>Bern nevu« teszi hozza a k6s6bbi szerkezet. — *) Sigtuna-

ban (v. 6. 19. f.). — *) Lasd a fuldai annaleseket a 845. evrol I.

364. 1. es az Ann. Bertinianit. Bremai Adam tevesen Jambor Lajos

utolso 6vere (869/40.) teszi I. 23. ; lasd Dahlmann >>Geschichte von
Dannemark« I. k. 45. 1., Diimmler Ostfrank. Reich. L 269. 1.
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nagyobb segitseget nyernek ; amde a mikor latta, hogy a poga-

nyok betortek es a varost is megszallottak es hogy nem kepes

azoknak ellenallani, elokesziiletet tett arra, hogy valami modon
a szent ereklyek vitessenek ^) el, es igy 6 maga, miutan egyhazi

emberei szanaszet futottak, kappaja nelkiil is ahg-ahg menekiiU

meg. A helysegbol kijovo es mindenfele szetszortan k6szal6

nepbol is, miutan a legtobbje elfutott, nemelyek elfogattak es

nagyreszt mindnyajan meg is olettek. Vegre az ellenseg, miutan

a varost elfoglalta es mindent, a mi benne es a kozeli faluban

lelheto volt, zsakmanyul ejtett, estefele, midon osszesereglett,

az ejszakat, a kovetkezo napot es ejjelt ott toltotte. Es miutan

mindent felegettek es szetromboltak, eltavoztak. A piispok

ur utmutatasa szerint nagy szakertelemmel epitett es a zarda-

val iigyesen egybefoglalt templom is a tiiz martaleka lett.

Sot azt az igen szepen megirt bibhat ^) is, a mit a mar emlitett

legfelsegesebb csaszar adomanyozott atyanknak, mas egyeb

szamos konyvekkel egyiitt a tiiz emesztette meg.^) Mindenet,

a mije csak volt egyhazi felszerelesekben, kincsekben es ruha-

nemiiekben, reszint az ellenseg rabolta el, reszint a tiiz emesz-

tette meg, ugy, hogy 6 csaknem teljesen semmi nelkiil maradt

;

mert elozetesen eppen semmit sem mentettek meg, ut6bb mar

csak azt vittek el, a mit menekiiles kozben kiki veletleniil kezbe-

kapva megmenthetett. Mindezek miatt urunk es szent atyank

sem gondolatban nem zugol6dott, sem szavaival nem vetkezett,

hanem a mikor csaknem minden, a mit piispoksege kezdete

ota szerzett vagy az epiiletek emelese teren letesitett, ligy-

sz61van egyetlen pillanat alatt tonkrement, szent J6b szavait

ismetelve monda : »Az tJr adta, az t}r elvette, ugy tortent,

a mint az tJrnak tetszett, legyen aldott az tJr neve«.*)

17. Ezeknek ilyeten megtortente utan, a mig piispok lir

oveivel egyiitt keservesen nyomorgott es veszedelmekben

forgott es rendtarsai a szent ereklyekkel kiilonfele helyeken

jarva ide-oda bolyongtak es sehol sem volt nyugodt helyok

a gonosz lelek erosbodo csalardsdga miatt, ugyancsak ordogi

incselkedes kovetkezmenye volt az is, hogy a sved nep haragra

^) Szt. Sixtus es Sinnicius tetemei (Bremai Adam I. 25.). —
2) Az eredetiben >>biblioteca<<, ami atvitt ertelemben a »bibliorum

liber<<-t jelenti, azaz az 6- es az uj-sz6vetseget egyiittesen. — ^) Ez a

mondat kimaradt a kesobbi szerkezetben. — *) Job. i., 21.
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gerjedve a mar emlitett Gauzbertus piispokot furfangos modon
kezdte iildozni. Tortent ugyanis, hogy a nepseg egy resze kozos

megallapodas szerint rablas czeljabol lakohazat megrohanta es

egy valaki Nithardus nevii ocscset karddal agyonsziirta

;

hiszsziik, hogy a kereszteny nev iranti gyuloletnek ezen aldozata

Isten vertamijava lett. Ot magat pedig jelenvolt osszes tarsai-

val egyiitt megkotoztek es mindenoket elraboltak, azutan

gyalazo szitkokkal illetve oket hatarukbol kikergettek. Ez ugyan

nem kiralyi parancsolatbol tortent, hanem csupan kozonseges

osszeeskiivesbol cselekedtek.

18. Az isteni felseg kegyessege azonban nem hagyta ezt

bosszulatlanul, hanem csaknem valamennyi ott levo, bar kiilon-

bozo modon, csakhamar elvette melto biinteteset. Sokat lehetne

ezekrol beszelni, de nem terheljiik az olvasokat, csupan egyrol

szandekozunk emlitest tenni, a kinek biintetesebol kovetkez-

tethetni, mino csapas erte a tobbit. Egy ottani gazdag embernek

a fia is resztvett a tobbiekkel egyiitt abban az osszeeskiivesben

es a mit a rablott dolgokbol zsakmanyresziil kapott, azt atyja

hazahoz szallitotta. Ennek megtortente utan kezdett annak

vagyona fogyni, joszaga dogleni es csaladja elhalni. A fiut

magat is utolerte az isteni biintetes, meghalt. Sot ennek meg

felesege is meghalt fiaval es leanyaval egyiitt rovid idon beliil.

A mikor pedig 14tta, hogy egy kis gyermek kivetelevel mindene-

tol megfosztatott, nyomorusagaban az istenek haragjatol

kezdett rettegni es azt velte, hogy valamelyik istenet bantotta

meg es hogy azert tortenik mindez. Miert is — az ottani szokas

szerint — elment egy joshoz es kerte azt, hogy tudakolja meg

a sorstol, melyik istenallrajta bosszut es mondanameg, mikeppen

lehetne azt kiengesztelni. Az pedig az ilyen alkalmakkor szokasos

szertartasok megtartasa utan azt felelte neki, hogy osszes

isteneik ki vannak bekiilve, hanem a keresztenyek istene harag-

szik ra nagyon. »Krisztus biintet teged — ugymond — mivel

olyasvalami van a hazadban elrejtve, a mi neki volt szen-

telve ; nem is szabadulsz meg addig, a mig az a hazadban

marad«. A mint az ezt hallotta, gondolkozoba esett, ugyan mi

lehet az, es eszebe jutott, hogy a fia abbol az emlitett zsakmany-

bol valami konyvet vitt haza. Ezert azutan nagy felelem szal-

lotta meg. £s mivel ott akkor kereszteny pap nem volt, nem
tudott mit csinahii azzal a bizonyos konyvvel, de maganal
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sem merte azt tovabb tartani, vegre, miutan helyesebb megoldast

nem talalt, ama helysegben lako nepseg ele vitte es elmondotta,

hogy miket szenvedett. A mikor pedig azok mindnyajan kijelen-

tettek, hogy ezen iigyben nem tudnak tanacscsal szolgalni es

hogy felnek ilyen dolgot magukkal vinni es hazukban tartogatni,

6 maga is felt tovabb is maganal tartani, tehat tisztelettudoan

becsomagolta azt es egy sovenykeriteshez kototte azon kijelen-

tessel, hogy a kinek tetszik, elviheti onnan es megfogadta, hogy

az elkovetett biinert onkent szolgaltat Jezus Krisztusnak

elegtetelt. Ezt a konyvet a keresztenyek egyike leoldotta onnan
es hazaba vitte. Ennek szajabol tudtuk meg az esetet. Amaz
pedig azutan eroshitii es nagybuzgalmu ferfi lett, ugy hogy

a zsoltarokat is nilunk tanulta meg konyv nelkiil. Hasonlo

modon vettek el a tobbiek is biintetesoket, ki halallal, ki raga-

lyos betegseggel, ki vagyoni karosodassal sujtatott. Mindenki

meggyozodott arrol, hogy mindazok, a kik vakmerok voltak

Isten szent piispoket es oveit tiszteletleniil bantalmazni es

kirabolni, a mi urunknak Jezus Krisztusnak rettenetes bosszujat

ereztek.

19. Ezek utan pedig azon a helyen csaknem het even at

nem volt lelkesz. E miatt urunk es fopasztorunk, Anskarius, igen

szomorkodek ; nem tudta elviselni, hogy akeresztenysegcsiraja-

ban pusztuljon el ; lelki fiacskajat, Herigariust,^) a kirol mar
tettiink emhtest, igen sajnalta es bizonyos Ardgarius nevii

remetet kiildott oda azzal a meghagyassal, hogy ahhoz kiilono-

sebben ragaszkodjek. Ezt pedig, a mikor odaerkezett, Heri-

garius nagy tisztelettel fogadta, tovabbi az ott levo keresz-

tenyeknek is nagy oromet okozott megjelenese. Es hozza-

lattak, mikent elobb tettek, buzgon keresni a mi Istene es

eber lelekkel 6rk6dtek a kereszteny vallas felett, A hitetlenek ^)

k6ziil egyetlen egy sem mereszelt predikalasuknak ellentallani,

mert nagy felelemmel emlekeztek vissza ama sulyos biintete-

sekre, melyek azokat sujtottak, kik Isten szolgait onnan

eliiztek. Az emlitett Herigarius rabeszelesere az akkori kiraly ^)

^) Lelki ertelemben, a mennyiben Herigariust o keresztelte meg.
— ^) Rz es a kovetkezo mondat a kesobbi szerkezetben hianyzik.

— ^) E szavak valoszinuleg azt jelzik, hogy akkor mar nem Bjorn

volt a kiraly Svedorszagban, hanem talan Anoundus, a kit Ardgarius

odamenetele utan nemsokara visszahelyeztek.
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parancsa es engedelye folytan nyilvanosan kezdette tartani

az isteni tiszteletet. Az a nagyhitii ferfiu ugyanis, Herigarius,

abban az idoben, a mikor ott nem volt lelkesz, a hitetlen poga-

nyok reszerol sok keserii megalazast volt kenytelen elszen-

vedni, de konyorgesere az isteni kegyelem egi jelekkel erositette

meg a szent vallas igazsagait. Ezek koziil igeretiinkhoz kepest

egyet-mast szandekunk ehnondani, a mibol fenyesen kivilagUk

megingathatatlan, bator hite. Egy alkalommal ugyanis egy

a mezon beszelgetes czeljara felallitott satorban^) iildogelt. Midon

ott beszelgetes kozben tobben magasztaltak az isteneket, kik-

nek jovoltabol nekik mar sok szerencseben volt reszok es

keserii szemrehanyast tettek neki bo beszeddel, mivel mind-

nyajuk tarsasagatol egyediil 6 partolt el hitetleniil, 6, mint

mondjak, lelkesedve igy szolott hozzajuk : »Ha az isteni fel-

seget illetoleg oly nagy a ketelkedes, a mit pedig egyaltalan

nem lenne szabad ketsegbe vonni, dontsiik el az iigyet csodak-

kal, lassuk, kik hatalmasabbak, a ti nagyszamii ugynevezett

isteneitek-e, vagy az en egyediih mindenhato uram, Jezus

Krisztus ? Ime, esore all az ido, — akkor eppen eso volt kesziilo-

ben — ti hivjatok segitsegiil a ti isteneitek nevet, hogy ne

essek ratok az eso, en is segitsegiil hivom az en uramat, Jezus

Krisztust, hogy egy csepp eso se essek ram es a melyik ez iigy-

ben a hozzakialtokat meghallgatja, az legyen az igaz Isten.«

Ilykeppen egyeztek tehat meg ; amazok kiilonvalva egy csapat-

ban leiiltek, 6 is kiilon iilt egy kis gyermekkel ; amazok vala-

mennyien kezdtek segitsegiil hivni sajat isteneiket ; 6 is segit-

segiil hivta Jezust Krisztust. Es amazokra az eso oly merhetet-

len boseggel zuhogott, hogy ruhastul egyiitt folyoban latszottak

hanykolodni es ugy tiint fel, hogy az ott keszitett satorrol

a falevelek isteni ero folytan oly nagy sulylyal estek rajok,

mintha oket ossze akartak volna nyomni. Rea pedig es a vele

volc kis gyermekre egy csepp eso sem esett. Ennek megtortente

utan amazok zavarba jottek es bamultak ; 6 pedig igy szolott

hozzajok : »tJgy-e, latjatok, ki az Isten ! ? Szerencsetlenek, miert

akartok hat engem eltantoritani az 6 tiszteletetol, hagyjatok el

inkibb tiatitevelyeteketestanuljatokmegazigazsagutjat«. Mas-

kor meg az tortent, hogy labszaraiban oly rettenetes metszo faj-

^) Alabb »umbraculum«-nak, lombsatornak mondja.
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dalmat erzett, hogy nem volt kepes helyerol elmozdulni, ligy

vittek. Mivel ez a siilyos baj j6 ideig gyotorte, sokan jottek

hozza latogatoba ; nemelyek azt ajanlottak neki, hogy mutas-

son aldozatot az isteneknek egeszsegeert ; masok meg korhol-

tak, hogy azert nincs egeszsege, mivel nincs istene. Ez gyakran

ismetlodott, 6 azonban gonosz torekveseiknek allhatatosan

ellenallott ; de vegre, mikor mar tiirhetetlenne vdlt a sok

gyalazkodas, kijelentette, hogy semmi szin alatt sem hajlando

hitvany, faragott balvanykepektol segitseget kerni, hanem
egyediil az tJr Jezus Krisztustol, ki, ha akarja, egy pillanat

alatt meggyogyithatja 6t. Tiistent maga melle rendelte haza-

nepet es megparancsolta nekik, hogy vigyek 6t a templomba.

Ott, a mint letettek, az osszes jelenvoltak elott ily konyorgest

intezett az iJrhoz, mondvan : »Uram, Jezus Krisztus ! hadd

tudjak meg ezen szerencsetlenek, hogy egyediil csak te vagy

az igaz Isten, kiviiled nincs mas Isten, kerlek, add vissza

nekem, a te szolgadnak, ezen oraban testem regi epseget, hogy

az ellenseg latvan a te nagy hatalmadat, szegyeniiljon meg
a tevelyek miatt es terjen meg a te neved ismeretere. Tedd

meg kerlek, a mit kerek, a te szent nevedert, mely legyen

aldott mindorokke, Uram ! ne szegyeniiljenek meg a benned

bizok !« Ezen konyorges utan a gyogyito isteni kegyelem tiis-

tent visszaadta neki legjobb egeszseget. Es miutdn a temp-

lombol 6nerejeb61 tavozott el, visszanyert egeszsegeert halat

adott az Istennek, es a Krisztus iranti hit altal felgyogyulva,

a hitetleneket mindjobban zavarba hozta. Csaknem ezen id6-

tajban tortent az is, hogy a svedeknek bizonyos Anoundus neve-

zetii kiralya birodalmabol kiiizetven, a danoknal volt szam-

kivetesben. Ez volt birodalmat lijbol vissza akarta szerezni,

ezekt61 kert segitseget es kilatasba helyezte, hogy sok draga

kincsnek juthatnak birtokaba, ha 6t kovetik. Felajanlotta

ugyanis nekik a mar emlitett Birca nevii helyseget, mint a hol

sok a gazdag keresked6 es bosegben van minden kincs es sok

penz. Megigerte tehat nekik, hogy azon helyseghez fogja 6ket

vezetni, a hol seregoknek tetemes kara nelkiil fogjak a sziik-

seges el6nyt elvezni. Ezek tehat a kilatasba helyezett javak

feletti oromokben es kapzsi kincsvagyb61 felszereltek huszonegy

haj6t harczkepes ferfiakkal es rendelkezesere bocsatottak. Neki

is volt tizenegy hajoja. Daniabol tehat elindultak es elerkeztek

Gorabos : Kozepkori Kr6nikasok. X. 5
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varatlanul a nevezett helyseghez. Az ottani kiraly veletleniil

eppen akkor tavol volt, a foemberek es a nepseg sem volt egybe-

gyiijtheto. Csupan csak az emlitett Herigarius, azon helyseg

eloljaroja volt jelen az otthon maradt kereskedokkel es neppel.

A valsagos helyzetbe jutottak tehat a kozeh varosba ^) mene-

kiiltek. Isteneiknek, sot meg az ordogoknek is kezdettek foga-

dalmakat es aldozatokat igerni es ajanlani, hogy azok segit-

sege szabaditsa meg oket e nagy veszedelemtol. Mivel pedig

maga a varos sem volt valami eros, ok is kevesen voltak az

ellenallasra : koveteket kiildottek emezekhez, bekejobbot es

szovetseget kerven. Az emhtett kiraly ezeknek meghagyta,

hogy a helyseg ^) valtsagdijaul fizessenek szaz font eziistot,

akkor megnyerik a kert beket. A kivant osszeget ezek tiistent

megkiildottek, a mit az emhtett kiraly at is vett. Ez az egyez-

seg a danoknak nem igen tetszett, mivel a dolog nem ugy

iitott ki, mint a hogy megallapodtak, szandekuk volt hirtelen

rajok rohanni, a helyseget teljesen kirabolni es felgyiijtani,

mondvan, hogy egy-egy kereskedonek is tobbje van, mint

a mennyit nekik valtsagdijul fizettek es hogy ilyen gyalazatot

6k nem tiirhetnek el. A mikor tehat e folott egymas kozott

tanakodtak es kesziilodtek ama varos lerombolasahoz, a melybe

menekiiltek,^) ennek hire is eljutott azokhoz. Azok tehat ujbol

osszegyiilekeztek, minthogy pedig nem volt eleg erejok az

ellenallasra, sem remenyok a menekiilesre, egymast biztattak,

hogy fogadjanak isteneiknek tobb ajandekot es aldozatot. Ezek

ellen Herigarius, az tJrnak hive, haragosan igy szolott : »Legye-

nek atkozottak ajandekaitok es aldozataitok, balvanyaitokkal

egyiitt. Meddig fogtok meg az ordogoknek szolgalni es maga-

tokat veszedelembe es czeltalan, hitvany fogadalmakkal sze-

genysegbe donteni ? Hiszen mar sokat aldoztatok es meg tobbet

fogadtatok. Azonfeliil meg szaz font eziistot is fizettetek mar.

Ec mi hasznotok lett belole ? Az, hogy a mitek csak van, pre-

dava vahk. Felesegeiteket es fiaitokat fogsagra hurczoljak,

felegetik a varost es a falut es ti karddal pusztultok el. Hat

mire j6k faragott balvanyaitok ? « Ezen beszedre megremiiltek

valamennyien es nem tudtak, mitev6k legyenek, azert egy-

ertelmiileg igy valaszoltak : »Szabadulasunk iigyet a te j6 tana-

^) Sigtuna. — ^) Bjorko. — ') T. i. a bjorkobeliek.
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csodra bizzuk, eppen azert ketelkedes nelkiil meg fogjuk tenni,

a mit csak ajanlasz.« Ezeknek 6 igy felelt : »Ha fogadalmakat

ohajtotok tenni, ugy fogadjatok es tegyetek azokat az egek-

ben uralkodo mindenhato tJr Istennek, a kinek en tiszta lelek-

kel es igaz hittel szolgalok. az ura mindennek, az 6 akara-

tatol fiigg minden es szavanak semmi sem kepes ellentallani.

Ha tehat segitsegeert teljes szivvel esedeztek, ligy erezni fog-

jatok, hogy mindenhatosagat a ti erdeketekben is fogja gya-

korolni.« Megfogadtak tehat tanacsat es szokasuk szerint koz-

akarattal kimentek a mezore, a hol az XJt Krisztusnak bojtot

es alamizsnakat fogadtak szabadulasukert. E kozben az emli-

tett kiraly a danokkal arrol tanacskozott, hogy j6 lenne a

sorstol megtudni, vajjon az istenek beleegyeznek-e a varos

leromboltatasaba ? »Ott — ugymond — sok hatalmas isten

van, van ott egy regen epiilt templom is es a Krisztus val-

lasat sok kereszteny gyakorolja, az istenek kozott 6 a leg-

hataimasabb, a ki a benne bizokon kepes, sot meg akar is

segiteni. Okvetlen meg kell tudakolni, vajjon megegyezik-e az

isteni akarattal a ti tamadastok ? « A dolgot azok semmikeppen

sem utasithattak el, mivel ez nalok mar igy volt szokasban.

Kerdest inteztek tehat a sorshoz es ugy talaltak, hogy azt

szerencsevel vegre nem hajthatjak, mivel az Isten nem engedi

azt a helyseget tonkretenni. tJjbol megkerdeztek, merre men-
jenek penzt szerezni, hogy ne terjenek vissza oveikhez iiresen,

remenyokben csalodottan ? A sors azt mutatta, hogy egy innen

tavol, a szlavok foldjen fekvo varosba kell menniok.^) Ezt a

danok isteni parancsnak veven, az emlitett helysegtol eltavoz-

tak es egyenesen ama varoshoz siettek. Es megtamadtak hir-

telen a mit sem sejto nyugodt lakokat, a varost elfoglaltak

es miut^n nagy zsakmanyt es sok kincset szereztek, oveikhez

visszatertek. Az a kiraly pedig, a ki emezek leigazasara jott,

a velok valo beke megkotese utan visszaadta nekik a minap
kapott eziistot es nemzetet kiengesztelni ohajtvan, meg nehany

napig ottmaradt. Igy szabaditotta meg az Isten kegyelme

Herigarius hite altal azon varos nepet az ellenseg betoresetol

es helyezte oket vissza vagyonukba. A nep nyilvanos ossze-

*) Kruse azt hiszi, hogy valamelyik Nowgorod tajan fekvo varosra

kell gondolnunk. (Gesch. des Esthnischen Volksstammes. 457. 1.)

5*
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jovetelen, ennek megtortente utan, a dolgot 6 maga adta el6

es figyelmeztette oket, miszerint lassak be komolyabban, hogy

melyik az igaz isten, mondvan : »Szerencsetlenek ! most mar

be kell latnotok, mily elhibazott dolog az ordogoktol kerni

segitseget, kik a bajban levokon nem tudnak segiteni. El kell

fogadnotok az en Uram, Jezus Krisztusnak vallasat, a kit igaz

Istennek tapasztaltatok ismerni, ki eppen akkor vigasztalt

meg benneteket, mikor mar sehol nem talaltatok menedeket.

Csak az igaz Istent, az eg, a fold es mindenek Urat tisztel-

jetek, neki vessetek ala magatokat es az 6 mindenhatosagat

imadjatok.« Ezek utan vegre 6 is anndl buzgobb lett, mennel

gyakrabban erositette hiteben az "Or jotetemenye ; akarhol

jelent meg, reszint feddes, reszint pedig tanacsadas kozott

hirdette mindenkinek az "Cr hatalmat es a hit kegyelmet. Ily-

modon vivta a j6 harczot elete vegezeteig, A mikor j6 csele-

kedetekkel boseges palyafutasa vegehez kozeledett, sulyos beteg-

seg tamadta meg, Ardgarius, az emlitett aldozar mellette volt

es miutan a szent aldozassal megerosittetett, magat Isten

irgalmaba ajanlotta es boldogan hunyt el Krisztusban. Hitenek

allhatatossagar61 meg sokat lehetne mondani, de rovidseg

okab61 legyen ennyi elegendo.

20. Azon idoben volt meg ezek kozott egy igen buzg6

vallasos oreg asszony is, a kit a poganyok gonoszsaga semmi-

keppen nem birt az igaz hittol eltantoritani. Barmifele bajba

keriilt, mindig azt javasoltak neki, hogy az 6 szokasuk szerint

mutasson be aldozatot a balvanyoknak, de o allhatatos maradt,

szent vallasat61 nem partolt el ; azt mondotta, hogy hiaba-

val6 dolog a siiket es nema balvanyokt61 segitseget kerni es

aljas dolognak tartja, hogy eppen azokhoz ragaszkodjek, a

kiknek a keresztseg szentsegeben ellentmondott ; ezaltal meg-

szegne Krisztusnak tett fogadalmat. »Ha rossz dolog — ugy-

mond — az embereknek hazudni, mennyivel rosszabb az Isten-

nek ? Es ha j6 dolog az emberek kozott a becsiiletet meg-

orizni, mennyivel dicseretesebb az Istentol nyert hitet soha

meg nem valtoztatni, az igazsagot a hamissaggal ossze nem
zavarni ? Az en Uram, Jezus Krisztus — ugymond — min-

denhat6 6s ha €n hitemben dllhatatosan megmaradok mind-

vegig, akkor 6, ha akarja, megadhatja nekem az egeszseget

es minden sziikseges dolgot.« Ezen Frideburg nevii vallasos no
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tehat szeplotlen, becsiiletes elettel es hitbeli allhatatossaggal

elte napjait keso oregsegeig. Minthogy mar kozeledni erezte

halala idejet es Gauzbertus ur halala utan ott akkoriban nem
volt lelkesz, a szentseg iranti szeretetbol, a melyrol azt hal-

lotta, hogy az a keresztenyek utravaloja, a vett borbol vala-

micsket egy edenyben orizgetett ; szinten hitbuzgo leanyanak

megparancsolta, hogy ha majd elerkezik vegoraja, szentseg

hijan azon borbol ontson nehany cseppet szajaba, hogy ilyeten-

keppen is ajanlja kimulasat az tJr kegyelmebe. Azt a bortpedig

csaknem harom even at orizgette maganal, a mig nevezett

Ardgarius lelkesz oda nem erkezett. A mikor ez ottani helyet

elfoglalta, az oreg asszony, a mig ereje engedte, vallasat buzgon

gyakorolta, hallgatvan szentmiseit es iidvos intelmeit, E kozben

betegsege fokozodasa folytan eroi fogyatkozni kezdettek. Es

igy halala miatt aggodva, magahoz kerette az emHtett lelkeszt

es miutan annak kezebol az ohajtott utravalot magahoz vette,

boldogan koltozott az tJrhoz. Az alamizsnalkodasra mindig

igen nagy gondot forditott, mert foldi dolgaiban is gazdag

volt es emlitett leanyanak, Catlanak szivere kototte, hogy e

vilagbol valo elkoltozese utan mindenet oszsza szet a szegenyek

kozott. »Mivel pedig — ugymond — itt kevesebb a szegeny,

halalom utan, mihelyt alkalmad lesz, a szet nem osztottak

eladasa utan vidd magaddal a penzt Dorstadtba.^) Ott van

eleg templom, sok pap es nagyon sok sziikolkodo. Mihelyt oda-

ersz, kerdezd meg a hiveket, azok szivesen adnak utbaigazi-

tast, hogy mimodon eszkozold a kiosztast es oszd ki az egeszet

alamizsnakent lelkem megszabadulasaert.« Anyja halala utan

tehat a leany pontosan vegrehajtotta annak rendelkezeset.

Tiistent utrakelt es elment Dorstadtba ; ott felkereste a jam-

bor noket, ezek vele mentek egyes szent helyekre es meg-

mondottak neki, kinek mennyit adjon. A mikor pedig egy

napon alamizsnaosztogatas vegett a szent helyekre mentek, es

feleresze mar szetosztatott, igy szolott tarsnoihez : »Faradtak

vagyunk mar, vegyiink egy keves bort, hogy felfrissiiljiink,

azutan majd folytatjuk dolgunkat.« Erre pedig elkoltottek

negy denart es miutan feliidiiltek, folytattak dolgukat. Ennek

befejeztevel a'leany visszatert szallasara es letette az iires penzes-

^) Wijk bij Duurstede.
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zacskot egy helyre, kesobben azonban a zacskot felsobb hata-

lom eszkozlese folytan epp oly telinek talalta, mint a mino

azelott volt. A leany ezen nagy csoda felett igen elcsodalkozott,

osszehivta az elobb velejaro buzgo asszonyokat es elmondotta

nekik az esetet. Megszamlalta elottiik a zacskoban levo penzt

es negy denar hijaval epp oly nagy osszeget talalt abban,

mint a mekkorat magaval hozott. Ezek tanacsara elment az

ottani kivalobb lelkiatyakhoz es eloadta nekik a dolgot. Azok

oly nagy josaga miatt az Isten kegyelmet aldva azt mondottak,

hogy az TJr jutalmazta 6t meg azzal faradsagaert es joszan-

dekaert. »Mivelhogy te — mondak neki — anyadnak szot

fogadtal es pontosan megtartottad neki adott szavadat, el-

viselted a nagy ut faradalmait es teljesitetted az 6 alamizsna-

adasi vegso akaratat : az tJr, mint minden jok jutalmazoja,

bered visszafizetese fejeben es sziikseged tamogatasa vegett

adta azt neked vissza. Mert o mindenhato, mindenkit kielegito,

senkiere sem szorul. O ugyanis mindent, a mit a hivek az 6

sziikolkodo es szegeny szolgainak istapolasara szetosztogatnak,

visszafizet a mennyekben. Hogy e felett legcsekelyebb ketelyed

se legyen es hogy ne sajnald a szetosztott penzt, csodalatos

modon meltoztatott az tJr azt neked bebizonyitani. Ezen jelbol

most mar meg lehetsz gyozodve, hogy edes anyad az Crnal

iidvossegben van ; ezen csoda figyelmeztessen teged arra is,

hogy ne felj adakozni Krisztusert, legy meggyozodve, az tJr

teged is karpotolni fog a mennyorszdgban.^) Azt a penzt tehat

az "Dr neked adta, tehetsz vele belatasod szerint, a mit akarsz.

A mit pedig abbol magadra koltottel, azt nem akarta vissza-

fizetni, mivel vegtelen josaga csak azt teriti vissza, a mi iranta

valo szeretetbdl a szegenyeknek lett kiosztva.« Herigariusnak,

a kivalo ferfiunak halala utan pedig az emhtett Ardgarius lel-

kesz is a magany iranti vonzalombol, a minoben azelott volt,

azon videkrol eltdvozvan, visszatert lakohelyere. Az ottani

keresztenyek ilyetenkeppen ismet lelkesz nelkiil maradtak. Ezen

esemenybol vilagosan kitiinik, hogy az emlitett Ardgarius remete

azon czelbol lett odakiildve, hogy ugy Herigariusnak, mint az

emlitett jambor oregasszonynak hitet megerositse, tovabba,

hogy azok kimulasat Isten kegyelmebe ajanlja es vegiil, hogy

^) Az utolso ket mondat hianyzik a kes5bbi szerkezetben.
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a szent aldozast, a mi utan oly buzgon vagyakoztak, vegs6

utravalokent vegyek.

21. A fentebb eloadott esemenyek kozott tortent tovabba,

hogy boldog emlekii Lajos, a legfelsegesebb csaszar, az isteni

gondviseles intezkedese folytan az elok sorabol elkoltozott.^)

Halala utan, mikor a birodalom felosztasa koriil nagy bonyo-
dalom keletkezett, fopasztorunk legatioja is bizonyos tekintet-

ben bizonytalanna kezdett valni. Mert a mikor az emlitett

Turholt nevii zarda tiszteletremelto Karoly kiraly reszere jutott,

o azt atyja altal kijelolt rendeltetese alol elvonta es Raginarius-

nak, a kit ti is jol ismertetek, adomanyozta.^) A mikor pedig

ezert ot erre ugy dicsoseges kiralyi testverei, mint sokan masok
figyelmeztettek es 6 azok kivansagat figyelmen kiviil hagyta,

akkor a mi atyank sokfele sziikseget es nelkiilozest volt keny-

telen szenvedni. Miert is szerzetes testvereitek, a kik ott ^)

voltak vele, tarsasagtokba visszatertek es sokan masok is

elhagytak 6t a szegenyseg miatt. azonban nehanyad maga-
val, kik vele maradtak, fenntartotta magat, a mint lehetett es

bar nagy szegenysegben elt, a rabizott hivatalt sehogy sem
akarta elhagyni.

22. De az tJr ratekintven alazatossagara es nagyfokii tiirel-

mere, mivelhogy a kiraly szive az TJr kezeben van, kegyelmes

urunk es kiralyunknak, id6sebbik Lajosnak szivet, a ki atyja

utan a birodalom feletti uralmat elnyerte, arra inditotta, hogy
nezzen utana, miszerint megelhetese biztositva legyen, hogy
legatusi megbizatasat teljesithesse. Mivel pedig ezen tarto-

manyban a legatio reszere megfelel6 z4rda nem volt, de^)

ott volt a kozelben a bremai egyhaznak az id6ben eppen fo-

pasztor nelkiili piispoksege,^) azt rendelte neki adni. Miert is

a piispokok es a tobbi hivek nyilvanos gyiilekezeteben arrol

kezdett velok targyalni, vajjon egyhazjogilag szabad-e ezt neki

megcselekedni ? Urunk es f6pasztorunk ugyanis bizonyos tekin-

tetben felt, hogy ez rea nezve veszedelmes dolog es hogy 6t

egyesek jogtalan torekvessel ne vadoljak ; nagy ovatossaggal

^) 840. — 2j £2 a mondat es a kovetkezdk odaig >>a szegeny-

seg miatt« a kesobbi szerkezetben hianyzik. — ^) Hamburgban. —
*) Ez a mondat idaig a kes6bbi szerkezetben kimaradt. — ^) Leudericus

piispoknek, Willericus utodjanak 845 aug. 24-en tortent halala utan.
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nem egykonnyen jarult hozza ezen rendelkezeshez. Ez az iigy

ennelfogva a kiraly parancsabol a piispokok gyiilesen keriilt

targyalas ala. Ezek sok elobb tortent peldabol beigazoltak,

hogy az helyesen tortenhetik, hogy t. i., mivel azon egyhaz-

megye, a melynek 6 rendeltetett az elere, igen kicsiny,^) csak

negy keresztelesre jogositott templommal bir,^) es a barbarok

betoresei folytan mar sok izben elpusztittatott, amazt adoma-

nyozzak neki karpotlasul. Hogy pedig a verdeni piispok sem-

miben ne aggalyoskodjek, mintha t. i. az 6 piispoksegebol az

Albian tiil elvett reszt is a bremaival egyiitt amaz kapna, el-

hataroztak, hogy azon piispoksegek, a bremai t. i. es a verdeni

ugyanugy allittassanak vissza, mint a hogy Lajos csaszar ur

uralkodasa kezdetenek idejeben voltak alapitva es amaze ^)

legyen a bremai ; egyhazmegyej^nek nagyobbik fele abbol az

egyhazmegyebol hasittatott ki, a melynek akkor nem volt

fopasztora. A piispokok ezen megallapodasa utan a kiraly

parancsabol atvette a bremai egyhazmegye kormanyzatat ;*)

az egyhazmegyenek Albian tuh reszet pedig, mely ahhoz tar-

tozott, Waldgarius verdeni piispok kapta, Egy ideig igy volt

a dolog, de mas alkalommal a piispoki gyiiles ^) behatobban

targyalta az iigyet es ligy talalta, miszerint nem helyes dolog,

hogy az a szek, a melyre 6t szenteltek fel, mas piispoke legyen,

— Hamburg ugyanis akkor Waldgariusnak jutott — es ki-

jelentettek, hogy a kiralynak van ugyan hatalma egy kicsiny

es szegeny egyhazmegyet megnagyobbitani, de egy az apostoh

szentszek altal erseki meltosagra emelt helyet megvaltoztatnia

^) Az atalakitott szerkezet igy folytatja : »es a barbarok betoresei

kovetkezteben mar annyiszor pusztult el, ez amazzal a vedelemre

egyesithet6. Miutan a puspdkok ezt a rendelkezest igy rendeltek, 6 a

kiraly parancsara atvette a bremai egyhazmegye kormanyzasat.« Ezzel

ott zarul is a fejezet. — ^) A hamburgi es a meldorpi bizonyosan
;

Bremai Adam szerint (I. 25. ; II. 15.) ezekhez sorakoztak meg a

heihgenstadti es a schonfeldi templomok. Ezeket meg valoszinuleg u. n.

hordozhato oltarok egeszitettek ki es a welanaoi monostoron kiviil

nehany imahaz. De a keresztseg szentsegenek meghatarozott idokben,

t. i. a husveti es piinkosdi id6ben valo kiszolgaltatasa egyediil a

keresztelesre jogositott templomok reszere tartatott fenn. — ^) Ans-

kariuse. — *) A 847 oktobereben tartott mainzi gyules hatarozata

alapjan. — ^) A 848 oktoberben tartott gyulesrol lehet szo (v. 6. Ann.

Fuld. 365.).
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nem szabad. Az ott levo piispokok tehat a mar emlitett leg-

kegyesebb kiralynak, Lajosnak beleegyezesevel egyhangu hata-

rozatban kimondott^k, hogy atyank foglalja el azon szeket,

a melyre felszenteltek es ha az Albian tiih verdeni egy-

hazmegyebol valamit visszatartana, adja vissza a bremai egy-

hazmegyebol ama szek piispokenek. Igy nyert tehat ehntezest

ez az iigy ugy a kiraly parancsa, mint a piispoki zsinat hata-

rozata alapjan maganak a mar emlitett Waldgariusnak, a ver-

deni piispoknek is beleegyezo megnyugvasara.

23. Tovabba, mikozben ezek tortentek, Koln varos, a

melynek a bremai suffraganeus egyhaza volt, abban az idoben

piispoki aldas nelkiil sziikolkodott. Minthogy az huzamosabb

ideig tartott, sziikseges volt amaz iigy felett ezen hely piis-

pokenek jelenlete nelkiil is hatarozni. Mikor azutan megis azon

helyre tisztelendo Guntharius szenteltetett piispokke,^) urunk

es atyank iparkodott azt ravenni, hogy az a maga reszerol

is erositse 6t meg. Az pedig a dolgot igen ellenezte. Miert is

ez az iigy azutan Worms varosaban a ket kiraly, Lajos es

Lothar jelenleteben ^), mindk^t orszag piispokeinek nagygyiile-

seben, melyen tisztelendo atyank is szemelyesen megjelent,

targyalas ala vetetett. Miutan a tett intezkedest mindnyajan

helyesnek iteltek, valamennyien kertek, hogy emlitett Gun-

tharius piispok is hagyja azt jova a maga reszerol. Ez eleinte

kezdett ezeknek erosen ellenszegiilni, azt vitatvan, miszerint

nem igazsagos dolog egy suffraganeus piispoki szeket erseki

szekke valtoztatni es hogy 6 szekenek meltosagat semmiben sem

engedi kissebbiteni ; vegre megis, miutan erre 6t ligy a kiralyok,

mint az osszes jelenvolt piispokok kertek es azt mondottak,

hogy a sziikseg miatt szabad az ilyen intezkedes, azt felelte

ezeknek, ha az iigy az apostoH szentszek reszerol helyben-

hagyatik, 6 is elfogadja. Ezen valasz vetele utan, a mikor vala-

mennyi suffraganeus piispokei is belenyugodtak, a mar emHtett

legkegyesebb kiraly, Lajos, 6hajtvan atyjanak adomanyat egy-

1) 1850 apr. 20. — ^) 857 marcziusban Wormsban tartottak

gyulest (Ann. Fuld.). Klviile azonban senki sem emliti, hogy Lothar

is ott lett volna.^Dehio a 860. ev mellett ervel (Gesch. Erzbist. Hamb.-
Bremen. I. 45.). Diimmler szerint ez a gyiiles nem Wormsban, hanem
Mainzban volt 862 nyaran (Gesch. d. Ostfrank. Reiches II. 23-)'
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reszt mindenben gyarapitani, masreszt, hogy intezkedeset min-

den tekintetben ervenyesse tegye, ez iigyben elkiildotte Sala-

mont, Konstanz varos fotisztelendo piispoket az apostoli szent-

szekhez. Ezzel kiildotte el urunk es atyank, Anskarius is, mivel

6 maga nem mehetett, lelki fiat, testveriinket, Nordfridus aldo-

zart. Szentseges Miklos papa kegyesen fogadta oket es 6k teljes

vilagitasban tartak fel elotte kiildetesok celjat. Nagy figyelemmel

vette fontolora mindazt, a mit ezek eloadtak es isteni sugal-

mazas folytan az iigy ilyeten megoldasat a poganysag meg-

teritese erdekeben igazsagosnak itelve, kiralyunk akaratat a

maga reszerol megerositette.^) Vegre,^) hogy az iigyet, mint a

hogy 6 azt reszletezte, teljes egeszeben bemutathassuk, jonak

lattuk sajat szavait ideiktatni. Mikor ugyanis azon kovetseg-

nek iigyet es a tobbi fent eloadottakat teljesen es roviden

osszefoglalta, e szavakat fiizte hozza : »Lajos fiunknak Salamon

szentseges piispok altal ezen kovetsegnek ugy fontossagarol,

valamint a pallium elfogadasarol hozzank intezett levele a

j-omai szentegyhaz szokasa szerint bullaztatik. Ezen levelbol

latjuk, hogy minden ugy tortent, a mint az emlitett kegyes

kiraly megbizottja, t. i. Salamon piispok nekiink eloszoval

eloadta. Miert is elodiinknek, nagy^) Gergely papanak nyom-

dokait kovetve es megismerve ott az Isten gondviselesenek

minden tekintetben megfelelo intezkedeset, elhataroztuk, hogy

a nagy fejedelmek kerelmet, t. i. a boldog emlekii Lajos csa-

szaret es hasonnevii felseges kiralyi fiaet apostoli tekintelyiink

parancsszavaval es pallium adomanyozasaval elodeink szokasa

szerint megerositjiik. Hogy az oly nagy meltosaggal felruha-

zott, emlitett Anskarius, a nordalbingek elso erseke, valamint

utodai, kik a nepek megteritesen faradoznak, az ordog csel-

vetesei ellen nagyobb biztonsagban legyenek. £s magat,

fiunkat, az emlitett Anskarius legatust^) az osszes svedek.

1) II. Miklos buUaja 864 maj. 3i-r61 kelt, a mi Diimmler nezete

mellett szol, hogy a fentebb emlitett gyiiles csak 862-ben volt. A bulla

Lappenbergnel Hamb. Urkundenbuch 14. sz. alatt. V. 6. Koppmann :

Die altesten Urkunden des Erzbist. Hamb.-Bremen. Zeitschr. f. Hamb.
Gesch. V. 483—573. Miklos levele Lajos kiralyhoz Jaffenal 2. kiad.

2758. sz. — 2) Ez a mondat kimaradt a kesobbi szerkezetben. —
^) A »masodik« teszi hozza a kesobbi szerkezet. — *) A kesobbi szer-

kezet hozzateszi : >>es ut6dait<<.
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danok,^) valamint a szlavok es a tobbi eszakvideki nepek kozott,

vagy a hol az isteni kegyelem ajtot nyitott, az igehirdetesre nyil-

vanos hatalommal fehuhazzuk. A nordalbingeknek Hamburgban

mondott es a szentseges Udvozito, valamint a szeplotlen Isten-

anyanak, Marianak tiszteletere szentelt piispoki szeket ezentiil

erseksegnek rendeljiik. Egyszersmind az isteni itelet neveben

meghagyjuk, hogy a lankadatlan igehirdeto fopapnak, a sok-

szor emhtett Anskarius erseknek halala utan ezen nagyfontos-

sagu hivatalra mindig alkahnas szemelyiseg valasztassek utod-

nak. Mivel pedig Karoly kiraly, az emKtett Lajos kiralynak

testvere, edes atyjanak, a boldog emlekii Lajos csaszarnak

halala utan a Hamburg nevii helytol elszakitotta a Turholt

nevii zardat, mivel az a testverek kozotti osztozkodas folytan

az 6 orszagaba esonek mutatkozott, leven eszaki Frankhonban,

holott azt edes atyja az ottani piispok es az egyhaziak elve-

zetere adomanyozta, azt mondjak, hogy onnan az oltar osszes

szolgai eltavoztak. Eltavoztak pedig azert azon nepek koziil,

mivel az eletfenntartas legsziiksegesebb eszkozei nelkiil sziikol-

kodtek, minek kovetkezteben ama nepek legatioja megszunt.

Maga Hamburg varos is csaknem pusztava lett.^) Mikozben

ezek tortentek, meghalt a bremai egyhaz piispoke, mely egy-

haz, mint mondjak, amannak szomszedsagaban fekszik. A mikor

pedig a sokszor emlitett kiraly latta, hogy ezen egyhazmegye

piispoki iiresedesbe jutott es hogy amaz lij intezmeny fogya-

tekos, sot meg azonfeliil mindket egyhazmegye Istennek titok-

zatos itelete folytan a barbarok diihongese folytan a tonk sze-

lere jutott, modjat kezdette keresni annak, hogy az emlitett

bremai egyhaz mikeppen egyesittessek es rendeltessek ala az

ujonnan szervezett erseksegnek a mi jovahagyasunkkal, Miert

is az iigy Konstanz tisztelendo piispoke, a sokszor emlitett

Salamon, mint kiildott altal jovahagyas czeljabol elebiink ter-

jesztelett azon kerelemmel, hogy azt tekintelyiinkkel meg-

^) A kesobbi szerkezet hozzateszi >>farriaiak, norvegek, gronlondiak,

islandiak, scridevindunok, szlavok es minden eszaki es keleti nepek koze,

barhogy is hivjak oket, kiildjiik es neki es utodainak orokre megadjuk

a mi helyettesitesiink es az evangehum hirdetesenek jogat«. — *) Az

utolso mondatok onnan : »Mivel pedig Karoly kiraly«, a kesobbi szer-

kezetben hianyzanak.
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erositslik. Mi tehat alapos megfontolas utan ugy velekediink,

hogy a dolog a fennforgo sziikseg miatt es a poganyok kozott

a lelkek igazolt megnyerese miatt is helyes es hasznos. Nem
ketelkediink a felett, hogy mindent meg szabad, sot meg is

kell tenniink, a mi az egyhaznak elonyere szolgal es nincs

ellentetben az isteni parancsokkal, all ez fokepen a kereszteny-

segnek egeszen uj vetemenyere, a melyben kiilonfele esemenyek

adjak elo magukat. Miert is a mindenhato Istennek, valamint

Szent Peter es Szent Pal apostoloknak tekintelyevel es jelen

rendeletiink erejevel legtiszteletremeltobb Lajos kerelmere el-

rendeljiik, hogy azon emlitett egyhazmegyek, t. i. a hamburgi

es a bremai ezentul ne legyen ketto, hanem csak egy, es annak

neverol legyen elnevezve, valamint annak legyen alarendelve,

a melyet elodiink rendelkezese erseki meltosagra emelt, a ver-

deni ^) piispoksegnek csupan csak az elobb kihasitott reszert

a bremai egyhaz javaibol karpotlas adassek. Ezentul tehat

egy kolni ersek ^) se koveteljen maganak abban az egyhaz-

megyeben semmifele joghatosagot. Sot neki es egyaltalan az

igaz hit minden tiszteloinek azt tanacsoljuk, hogy szolgaljanak

segitseggel es tamogatassal az ezen szent legatioban miiko-

doknek. Ezen j6 cselekedetert legyenek meltok teljes jutalmat

attol erdemelni, a ki igy szolott : »Menjetek es tanitsatok

minden nemzeteket,« es, »A ki titeket befogad, engem fogad

be.« Ennelfogva kedves fiunknak, Lajosnak elebiink terjesztett

minden. szandekolt intezkedeset es jambor igeretet, mint Isten-

hez meltokat tekintelyiinkkel megerositjiik. £s mivel a multak

tapasztalatai a jovore nezve ovatossagra intenek, mindenkit,.

a ki ezen iidvos intezkedeseinknek elleneszegiil, vagy ellene-

mond, vagy azokat barmi modon meghiusitja, biintetesiil

kirekesztessel sujtjuk es mint biinost orok biintetesre mel-

tonak tartjuk. Hogy ezaltal elodeink peldajara az apostoli

fonokseget es Istennek iigyet minden oldalrol valo ellen-

segt61 joakaro buzgosaggal biztosabban megvedelmezziik.*

Szentseges Miklos papanak ezen rendelkezesei a bremai egy-

hazmegyet hozzacsatolta a hamburgi szekhez es azzal egye-

^) A verdeni puspokseg karpotlasara vonatkozo szavak a kesobbi

szerkezetben kimaradtak. — ') >>Sem senki mas<s teszi hozza a kes6bbi

szerkezet.
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sitette/) mely elobb piispoki szekhely volt, erseki szek-

helylye lett.

24. Mivel pedig azon egyhazmegye ilyeten szervezeserol

szolva az esemenyek sorrendjeben nagyon elorehaladtunk,

— mert sok ido telt el azon szek kormanyzasanak elvallala-

satol az apostoh megerositesig — terjiink most vissza az elobb

tortentekhez. A bremai egyhazmegye elnyerese utan ugyanis

ujbol felbuzdult, mert mar volt mit adnia, ha a danok folden

Krisztus neveert valami eredmenyt elerhetne. Miert is ipar-

kodott Horicushoz, a danok akkori egyeduralkodojahoz gyak-

rabban elmenni es 6t ajandekokkal es egyeb szivessegekkel

arra megnyerni,^) hogy engedelyt adjon neki orszagaban az

igehirdetesre. Mert nehanyszor kiralyi kovetkent is kiildetett

ahhoz es mindent pontosan es becsiiletesen intezett el, a mi

a beke fenntartasara es a ket orszag hasznara vonatkozott.

Ezert a mar emHtett Horicus kiraly, miutan a szent ferfiunak

hitet es szivjosagat megismerte, sokkal nagyobb tisztelettel

kezdett iranta viseltetni es szivesen fogadta tanacsat, sot min-

den tekintetben annyira bizalmas lett iranta, hogy a mikor

tanacsadoival orszagat illeto belso iigyekrol tanacskozott, meg-

engedte, hogy 6 is jelen lehessen. Azon iigyeket is, miket ezen

orszag nepe, t. i. a szaszok es az 6 sajat birodalma kozotti

szovetseg targyaban kellett eUnteznie, csak az 6 javaslatara

volt hajlando megerositeni, mondvan, hogy neki egyaltalan

csak abban van bizodalma, a mit 6 jonak latott es neki ajan-

lott. Tehat ezen bizalmassag reven batorkodott annak azt is

ajanlani, hogy legyen keresztenynye. Az pedig mindent, a mit

6 a szentirasbol vele kozolt, szivesen meghallgatott, sot dicserte,

hogy azok teljesen jok es valoban iidvosek es hogy azokban

igen nagy 5r6me tehk es Krisztus kegyelmere ohajtja magat

melt6va tenni. Ilyeten felbuzdulasok utan szent atyank arra

iparkodott 6t ravenni, hogy tegye meg az tJr Krisztusnak azt

a szivesseget, a mit kedvesen fog t61e venni, hogy adjon

orszagaban engedelyt egyhazletesitesre, a hol allandoan lenne

lelkesz, a ki az isteni ige magvat es a keresztseg kegyelmet

*) >>Es nekh alavetette« teszi hozza a kes6bbi szerkezet. — ^) »Es

6t ajandekokkal es egyeb szivessegekkel arra megnyerni« a kesobbi

szerkezetben kimaradt.
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kozolne mindazokkal, a kik azt kivanjak. Ezt meg is engedte

a legszivesebb keszseggel es orszaganak egyik, e czelra igen

alkalmas es ezen videk kozeleben fekvo Sliaswich nevii

kikoto helyen, a mely a mindenfelol jovo kereskedok

gyiilekezo helye vala, megengedte a templomepitest, kijelolven

a lelkesz lakhelyet ; egyszersmind szabadsagot adott minden-

kinek, hogy orszagaban, a ki akar, keresztenynye lehet. Piispok

urunk tehat, a mint ezen engedelyt megkapta, tiistent meg-

valositotta regi ohajat.^) Es mihelyt lelkeszt helyezett oda, az

Isten kegyelme boven kezdett gyiimolcsozni. Volt ott mar

azelott sok kereszteny, a kiket vagy Dorstadtban vagy

Hamburgban kereszteltek meg, a kik koziil nemelyek ama
kozseg elokelobbjei voltak es oriiltek, hogy engedelyt nyertek

kereszteny vallasuk gyakorlasara. Ezek peldajara sokan masok

is, ferfiak es nok egyarant, elhagytak balvanyaik babonas tisz-

teletet es az IJr vallasara terve megkeresztelkedtek. Nagy lett

az orom azon helyen, miert is ezen nemzet emberei minden

felelem nelkiil, a mi azelott meg nem volt engedve, torekedtek

azon kozsegbe, sot a kereskedok is ugy innen, mint Dorstadtbol,

a mely koriilmeny a kozjoletet ott elomozditotta. £s habar ^)

ott sokan megkeresztelkedve eltek, mindazonaltal nagyon sokan

voltak a feheringesek,^) kik ezutan a mennyei hazaba koltoztek,

Orommel fogadtak ugyanis a kereszt jelet, hogy hitujonczok

legyenek,*) mert mint ilyeneknek szabad volt bemenniok a

templomba es jelen lenniok a szentmisen, de a keresztseg fel-

vetelet halogattak, ligy okoskodvan, hogy majd eletok vegen

keresztelkednek meg, mivel akkor az iidvosseg fiirdojeben meg-

tisztultan, mocsoktalanul lepik at kozvetleniil az orok elet

kiiszobet. Tovabba sokan sinlodtek ott betegsegekben is es

a mikor lattak, hogy egeszsegok visszanyereseert hiaban mu-

tatnak aldozatokat balvanyaiknak es rokonaik is ketsegbe-

ejtettek oket, az tJr irgalmassagahoz menekiilve megfogadtak,

hogy keresztenyekke lesznek. Es a mikor az odasieto aldozar

keze altal felvettek a keresztseg szentseget, Isten kegyelmebol

1) '>Es az egyhazat az Isten szent anyjanak, Marianak tiszteletere

f61szentelte«, teszi hozza a kes6bbi szerkezet. — ^) Ez es a kovetkezo

mondat a kesobbi szerkezetben hianyzik. — ^) Albati, azaz olyanak,

a kik csak halaluk orajaban keresztelkedtek meg s az akkor kapott

feher ingben hunytak el. — *) Catechumeni.
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visszanyertek egeszsegoket, Ama helyen igy munkalkodott az

Isten irgalma es az tJr hitere nagy nepsokasag tert meg.^)

25. Ezenkozben pedig urimk es atyank, Anskarius, a sved

nep miatt is igen aggodott, mivel azoknak akkoriban nem
volt lelkipasztoruk ; megkerte tehat az emlitett Horicus kiralyt,

a kivel mindenben igen bizalmas volt, hogy tamogatasaval

bejarhassa birodalmanak reszeit. Ez mikor a legszivesebb kesz-

seggel helyt adott kerelmenek, megigerte, hogy mindenben

kozre fog mukodni. Ez okbol ^) piispok urunk ezen iigy erde-

meben targyalasba bocsatkozott Gauzbertus piispokkel, mond-

van, hogy ujbol kiserletet kell tenni, hatha az az isteni biin-

tetessel figyelmeztetett nep hajlando lesz lelkeszeket tiirni

maga kozott, nehogy Krisztusnak ama reszeken megkezdodott

hite az 6 nemtorodomsegok folytan pusztulasnak induljon.

Nevezett Gauzbertus pedig, mas neven Symon piispok, azt

valaszolta, hogy 6, a kit onnan eliiztek, nem bdtorkodik ujbol

oda visszamenni, de az nem is volna elonyos, hanem inkabb

veszelyes, ha az elobbiekre visszaemlekezven 6 miatta ujbol

valami zavart tamasztananak ; hanem inkabb azt tartja helyes-

nek, hogy 6 menjen oda, mint a ki eloszor vallalkozott ama
legatiora, kit ott szivesen fogadtak, 6 pedig ocscset kiildene

vele, ki, ha lesz hol predikalni, ott maradna es vegezne a lelki-

pasztori teendoket. Megallapodva tehat ezen tervben, Lajos-

nak, a legkegyesebb kiralynak szine ele jarultak es eloterjesz-

tettek neki az iigyet es a dolog ilyeten kivitelere kertek enge-

delyet. Ki, mikor kerdezte, vajjon egy akaraton vannak-e,

tisztelendo Gauzbertus piispok igy felelt neki : »Isten szol-

galataban — ligymond — mi mindig egy akaratiiak voltunk

es vagyunk es egy szivvel-lelekkel kivanjuk, hogy ugy legyen.«

Az Isten iigyeert mindig lelkesedo felseges kiraly tehat a kozot-

tiik letrejott megegyezes szerint Krisztus neveben ezen kiil-

detest nagybuzgalmu pasztorunkra ruhazta es mikent atyja

tette vala, azonkeppen o is megbizassal kiildotte 6t a svedek

kiralyahoz. Istenfelo atyank tehat iitra kesziilodott es nagyobb

1) Ezek 848. evtol (Ann. Fuld.) 854. evig tortentek, a mikor Erik

kiraly, ki egyediil volt eletben Godofrid fiai kozul, polgarhaboruban

elesett. Prudentir Trec. Ann. a 854 ; cf. a. 850. — ^) Ez es a kovetkeza

negy mondat, szoval az egesz Gauzbertusszal folyt tanacskozas es

megegyezes odaig »a svedek kiralyahoz«, a kesobbi szerkezetben hianyzik..
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lelkesedes osztonozte annak mielobbi teljesitesere. Ezt ugyanis

mennybol szarmazo megbizatasnak hitte azon latomasa folytan,

melyben azelott volt resze. Latomasaban ugyanis ugy tiint

fel neki, mintha ezen utazas miatt nagyon aggodalmaskodott

volna es hogy olyan helyre ert, a hol nagyszabasii epiiletek

es kiilonfele lakasok lettek volna. Ott egy valaki elebe allott

es igy szolott hozza : »Az utat illetoleg, a mi miatt aggodal-

maskodol es azok folott, a mik szivedben vannak, ne igen

buslakodj, mivel van itt egy profeta, a ti teged mindenrol

utbaigazit. Es hogy annak kiletet illetoleg lelkedben ketseg

ne legyen, megmondom, hogy ki ez a profeta. A tudos Adal-

hardus, az egykori apat, 6 az, kit az tJr profetakent hozzad

kiild, ki neked meg fogja mindazt mondahi, a mi veled tor-

tenni fog.« A mint ezt hallotta, felvidult es latomasaban igy

valaszolt amannak : »Uram ! hol fogom 6t megtalalni?« Amaz
igy felelt : »Faradsaggal fogod 6t megtalalni, mivel senkinek

sem szabad teged vele megismertetni.« Ekkor ugy latta, mintha

a lakasok kozott jama ide-oda es keresne azt, lelkeben pedig

hanyta-vetette a dolgot. »Ha az — ugymond — kerdezesem

nelkiil megmondja nekem, hogy mit forgatok elmemben, akkor

igaz profetanak ismerem el 6t.« A mint tehat egy tiszta, pom-

pas lakashoz ert, ott latta 6t szekeben iilni es tiistent fel-

ismerte. Az pedig er6sen ratekintve ekkeppen kezdett hozza

sz61ani : »Halljatok szigetek es figyelmezzetek nepek a tavol-

ban. Az tJr anyad meh^tol hivott teged, meg mikor anyad

meheben voltal megemlekezett nevedr61. Es oly szajat adott,

mint az eles kard, az 6 keze amyekaval fodozott es valasztott

nyilla tett es tegzebe rejtett el teged es monda neked : En

szolgam vagy te, mivel benned dicsekszem.«^) Ezen szavak

utan, miutdn karjat kiterjesztette, fele nyujtotta jobbjat. A mint

o ezt latta, annak labaihoz borult, azt hiven, hogy meg akarja

•6t aldani. Az azonban szavat igy folytatta : »Es most ezeket

mondja neked az Ur, ki teged anycid mehet61 szolgaul alkotott :

Ime vilagossagul adtalak teged apoganyoknak,hogy iidvhirdet6m

legy a fold vegs6 hataraig. Meglatnak a kiralyok es felkelnek

a fejedelmek es hodolni fognak az 'Orert, Izrael szentjeert,

mivel teged megdics6it.« ^) Istennek szolgaja tehat, a mikor

') ^zsaias 49. i—3. — ^) 6zsaias 49. 5—7. es 55., 5.
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joval elutazasa elott ezen latomasban reszesiilt, meg volt arrol

gyozodve, hogy Isten parancsa iranyitja 6t azon videkre, kiilo-

nosen ezen szoval »halljatok szigetek«, mert csaknem az egesz

orszag szigetekbol all, es az ehhez fiizott szavakkal »iidvhir-

detom legy a fold vegso hataraig«, mert a vilag hatara a sve-

dek orszagaban eszakon fekszik. Vegiil ^) ama kijelentcb is,

a mely Jeremias ^) jovendolesebol befejezesiil ideztetett, t. i.

»mivel teged megdicsoit«, nagy mertekben taplalta forro vagyat,

mert azt hitte, hogy ez a vertanusag palmajat jelzi, mely neki

regtol fogva meg volt igerve.

26. A mikor tehat el akart utazni,^) a mar emlitett Horicus

kiralynak kovete es pecsetes levele volt vele. Ez a svedek

kiralyaval, Oleffal ilyenforman kozoltette a reszerol adott meg-

bizast : hogy az Istennek ez a szolgaja, a ki Lajos kiraly altal

kiildve utazik orszagaba, elotte minden tekintetben ismert

€gyeniseg, es hogy soha eleteben olyan j6 embert meg nem
latott, es hogy meg egy halandoban sem talalt oly nagyfoku

becsiiletet. Eppen azert, mivel megismerte kival6sagat, meg-

engedte neki, hogy orszagaban a kereszteny vallas iigyeben

belatasa szerint intezkedhet. Es hogy 6t is arra keri, miszerint

6 is hasonl6 engedelyt adjon neki a keresztenysegnek birodal-

maban leend6 miivelesere, mivel az semmi egyebet nem kivan

tenni, csak azt, a mi j6 es iidvos. Elutazott tehat es csaknem

hiisz napi haj6zas utan elerkezett Bircaba.*) Ott a kiralyt es

a neptomeget folotte nagy tevelyben taldlta. Mert az ordog

csalardsaga folytan, a ki mar elore tudta a szent ferfiunak oda-

jovetelet, akkoriban tortent, hogy egy valaki odament es azt

mondta nekik, hogy 6 jelen volt az istenek gyiilesen, a kikr61

hiszik, hogy azoke a fold, ezek kiildottek 6t, hogy a kiralynak

es nepnek ezeket adja hiriil : »Ti benniinket— ugymond— hosszu

ideig kegyelmes isteneiteknek tartottatok es hazai foldeteket

segedelmiink folytan b6 aldassal birtatok bekeben es szeren-

cseben. Es ti a minket megillet6 isteni tiszteleteket es alda-

sokat teljesitettetek is es mi engedelmes keszsegteket kedvesen

vettiik. Amde most elvonjatok a koteles aldozatokat es lanyhan

ajanlotok onkenles adomanyokat, s6t, a mi nekiink igen vissza-

^) Ez a mondat kimaradt a kesobbi szerkezetben. — ^) Helye-

sebben : fezsaias. — ^) 852-ben. — *) Bjorkd. V. 6, 56. 1. 2. jegyz.-

Gombos : Kozepkori Kr^nikasok. X. 6
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tetszik, meg folenk idegen istent is hoztok be. Ha tehat azt

akarjatok, hogy hozzatok kegyelmesek legyiink, ligy bosegesen

mutassatok be az elmulasztott aldozatokat es tegyetek nagyobb

adomanyokat. A masik istennek tiszteletet pedig, ki elleniinkre

tanit, be ne fogadjatok es szolgalatara iigyet se vessetek,

Tovabba, ha meg tobb istent is ohajtanatok magatoknak, es

mi nem vagyunk nektek elegendok, akkor kozakarattal tarsa-

sagunkba veszsziik egykori kiralytokat, Ericust,^) hogy az is

egy legyen az istenek szamaban.« Ezen kozhirre tett ordogi

parancs tehat a piispok ur megerkezese alkalmaval soknak

megzavarta eszet es az emberek szivet nagy tevely es izgalom

szallotta meg. A fent emhtett reg elhunyt kiraly tiszteletere

ugyanis templomot emeltek es neki, mint istennek, aldoza-

tokat es adomanyokat kezdettekfelajanlani. Apiispok ur pedig,

a mint odajott, tudakolni kezdette regi ismeros barataitol,

hogy mi modon beszeljen ez iigyben a kiralylyal ? Ezek vala-

mennyien teljes erovel ellentmondva kijelentettek, hogy ez

iranyban egyaltalan nem lehet kiildetese eredmenyes, hanem

ha van valami kincse, ugy ajandekot kell adnia, hogy elve

megszabaduljon. Ezeknek 6 igy szolott : »Eletem vdltsagdra

nem vagyok hajlando semmit sem adni, mert ha Uram ugy

rendelte, kesz vagyok neveert szenvedni es meghalni.« Mikor

tehat ezen iigy miatt igen nagy lett aggodalma, vegre kapott

tanacsra meghivta a kiralyt magahoz vendegsegbe. A lakoma

alkalmaval kepessege szerint ajandekokkal halmozta el azt,

egyszersmind eloterjesztest tett neki kovetsegi megbizatasarol.

Jovetele ^) czeljat ugyanis a kiralynak mdr elobb tudomasaia

adtak ugy Horicus kiildotte, mint piispok urunk ottani hivei.

Az tehat oriilve a szives vendeglatasnak es a draga ajande-

koknak, kijelentette, hogy a szobanforgo iigyet 6 is szivesen

akarja, »Azel6tt ugyanis — ugymond — voltak itt aldozarok,

de eliizettek innen a nep lazadasa folytan es nem a kirdly

parancsabol. Miert is en a te kovetsegedet nem lathatom el

jovahagyo megerositesemmel es nem is merem azt tenni mind-

addig, mig sorsvetes utjan tanacsot nem kerek az istenektol

es meg nem kerdezem a nep szandekat. Legyen kiildotted velem

1) Talan az upsalai Eriket, a hagai Bjorno fiveret. — ^) g^ a

mondat hianyzik a kesobbi atdolgozasban.
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a legkozelebbi gyiilesen es en szolani fogok erdekedben a nep-

nek. Es ^) ha az istenek tamogatasaval torekvesed irant azok

joakarattal viseltetnek, ligy kerelmed teljesittetik ; ha pedig

nem, azt is ertesedre adom.« Azoknal ugyanis az a szokas divik,

hogy mindenfele kozerdekii dolgot inkabb a nep kozakaratu

megallapodasa, mint a kiraly akarata intez el ervenyesen.

Miutan tehat nagybuzgalmu pasztorunk a kiralynak ezen vala-

szat tudomasul vette, Isten oltalmara bizta magat teljesen,

idejet bojt es imadsagban toltotte es szivbeh mely toredelem-

mel alazta meg magat Isten szine elott.

27. A nyomorusagnak ezen gyotrelmei kozott pedig, a

mikor a gyiiles napja kozeledett, egy napon szent mise alatt,

a mikor az aldozar az oltarnal a szent titkokat aldotta, o

arczra borult es e kozben mennyei ihletet nyert. A Szent-lelek

kegyelme ugyanis bensoleg megerositette es nagy bizodalmat

ontott lelkebe es megtudta, hogy kivansaga szerint minden

torekveset siker fogja koronazni. Miert is szentmise utan annak,

a vele bizodalmas baratsagban elo aldozo papnak, tudtul adta,

hogy semmitol sem kell rettegnie, mivel az Isten kegyelme

vele van. Ennek kerdesere, hogy honnan tudja azt, azt felelte,

hogy mennyei kijelentesbol. Ez a paptestver az 6 effele fel-

vilagositasarol elegge tudott, mivel sok jellel bizonyitotta be

az elott, hogy 6 ilymodon nyer isteni vigasztalast. Lelkenek

ebbeh bizodalmat a dolog kimenetele csakhamar megerositette.

A kiraly ugyanis eloszor fourainak gyiilesen tette szova atyank

kovets^gi iigyet. Ezek azt hataroztak, hogy a sorstol meg kell

kerdezni, hogy mi az istenek akarata ezen iigyben. Szokasuk-

hoz hiven kimentek tehat a mez6re es sorsot vetettek ; es a

sors ugy esett, hogy az isten akarata az, miszerint a keresz-

teny vahas ott megallapittassek. A mint az megtortent, a

fourak egyike, a piispok ur jobaratja, a dolgot azonnal hiriil

adta neki es vigasztalasul ekkeppen figyelmeztette : »Legy eros

es cselekedj ferfiasan, mivel az isten nem utasitotta vissza szan-

dekodat es k6vetsegedet.« Igy tehat bizodalmanak eredmenyes

volta folott lelke melyebol orvendve vigadott az tJrban. Azutan

pedig, a mikor- a dontes napja megerkezett, a melyet a mar
emhtett Birca helysegben tartottak meg, a kiraly, mikent

1) Ez a mondat hianyzik a kesobbi szerkezetben.

6*
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azoknal szokas, hangos szoval adta tudtara a nepnek ezek

kovetsegenek czeljat. Mikor ezt azok meghallottak, eppen ugy,

mikent elobb tevelyokben, kiilonfele erzelmek kozott elkezdettek

zajongani. Larmajok kozben egy oreg ember felallott a nep

koziil es igy szolott : »Kiraly es nep ! Hallgassatok meg sza-

vaimat. Koziiliink sokan mar eleg jol ismerik azon isten val-

lasat es tudjak, hogy az nagyon is tud segiteni a benne bizo-

kon. Ezt mar sokan tapasztaltak koziiliink, reszint tengeri

veszedelmek, reszint mas bajok kozepette. Miert utasitjuk el

azt, a mit magunkra nezve sziiksegesnek es hasznosnak tudunk ?

Koziiliink ugyanis nemelyek egykor Dorstadtba mentek es

onkent fogadtak el ezen hitnek szabalyzatat, meg leven gyo-

zodve annak hasznos voltarol. Sok ravasz csel van most is

felailitva es a kalozok tamadasa miatt utazasunk nagyon vesze-

lyesse lett. A mit tehat elobb messze videkrol kerestiink, miert

ne fogadjuk el azt most, mikor kinaljak ? Es a kik sokfele-

kepen tapasztaltuk magunkon annak az Istennek segito kegyel-

met, miert ne adnank szivesen beleegyezesiinket abba, hogy

az 6 szolgai kozottiink maradjanak? Nepek I^) fontoljatok meg

jol, hogy mit hataroztok es ne utasitsatok el sajat hasznotokat.

Mert, mikor isteneink nem kegyesek irantunk, akkor j61 esik

ezen Isten kegyelmeben reszesiilniink, a ki minden iigyben

kepes es akar is mindig segitsegere lenni a hozza fohaszko-

d6knak;.« Ezen sz6noklat hatasa alatt a nepsokasag egyertel-

miileg elhatarozta, hogy nalok aldozarok legyenek ^) es hogy

ellentmondas nelkiil letesiiljenek, a miket Krisztus titkai sza-

mara kertek. A kiraly ennelfogva a gyiilesbol folkelven, a piispok

ur kiildottevel sajatkovetet tiistent hozza kiildotte, hiriil advan

neki, hogy a nep egyertelmiileg az 6 akaratara tert es hogy

mindez az 6 tetszesevel is talalkozik, de azert megsem adhat

ntki teljes szabadsagot mindaddig, mig birodalma masik fele-

ben ^) tartand6 nepgyiilesen az ott lak6knak az iigyet elo nem

terjeszti. Akkor boldog emlekezetii atyank ujb61 esedezven

^) Ez a hely a kesobbi szerkezetben hianyzik, a »hozza fohasz-

kodnunk« szavakig. — ^) A kesobbi atdolgozas igy folytatja : »es hogy

letesitsek Krisztus szolgalatat. « A fejezet vege ott elmaradt. — ') T.

i. a szoros ertelemben vett Svedorszagban ; mert Bjorko kozseg a

g6tok orszagaban volt. Geijer »Gesch. Schwedens« I. 115.; Maurer

»Einfiihrung des Christenthums« I. 34.
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tapasztalt tamogatasaert, bensoseggel imadta az isteni kegyel-

met ; a mikor pedig elerkezett a dontes napja, a kiraly hangos

szoval ismertette a piispok ur kovetseget az elobbi gyiilesen

mondott es tortent dolgokkal egyiitt. Az isteni gondviseles

bolcs intezkedese folytan valamennyien egy szivvel s lelekkel

helyeseltek az elobbi gyiiles hatarozatat es kijelentettek, hogy

ahhoz ok is mindannyian hozzajarulnak.

28. Ezek utan a kiraly magahoz hivatta a piispok urat

es elmondotta neki a tortenteket. Tehat valamennyiok egy-

akaratii dontese alapjan kimondotta, hogy nalok templomok

epittessenek es papok legyenek, tovabba, hogy a ki akar a

nep koziil, keresztenynye lehet minden akadaly nelkiil. Urunk
es fopasztorunk pedig Erimbertust, Gauzbertus piispok ^) emh-

tett unokaiiveret a kiraly joindulataba ajanlotta, hogy annak

tamogatasa es vedelme alatt vegezze az isteni titkokat. Ennek
a kiraly egy termet adomanyozott imahazi czelra, a piispok ur

pedig egy mdsikat vasarolt a hazzal egyiitt lelkeszi lakasnak.

Ugyanez a kiraly josagos piispokiink irant erzett vonzalmanak

kifejezest adva, megigerte, hogy a kereszteny vallas gyakorla-

taban birodalma lakoival egyiitt igen buzgo akar lenni. Miutan a

piispok lir mindezt az t?r kegyelmevel szerencsesen ehntezte,

egyhazmegyejebe visszatert.

29. Azt az oriasi lelki izgalmat pedig, a mit ezen utaza-

saban szenvedett, az Ur kinyilatkoztatdsabol elore tudta szent-

seges atyank mar akkor, mikor az utazasra kesziilodott. Egy
ejjel az a latomasa volt, mintha az t}r szenvedesenek ideje

lett volna, a hol 6 maga is megjelent, mikor az IJr Jezus

Krisztust Pilatustol Herodeshez, majd azutan Herodestol ismet

Pilatushoz kisertek es latta, hogy a zsidok es katonak vegre

lepokdostek, gyalaztak es minden tagjat vesszokorbacsokkal

iitlegeltek ; ezen iszonyii biintetest nem tudvan nezni, elolepett

es annak hata moge a korbacsolok iitesei ala allott a vegbol,

hogy sajat testevel fogjon fel minden iitest, amit amannak
szantak ; de amannak fejet nem volt kepes megvedelmezni,

mivel az nala nagyobb termetiinek latszott. Ezen latomas

jelenteset pedig Krisztus gyozhetetlen katonaja elobb nem tudta,

csak akkor, a mikor ezen utazasbol mar hazatert es dtgondolta,

^) Osnabriicki piispok volt a 851—853. evekben.
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hogy ott mennyi gunyt es gyalazatot szenvedett, mily valsagos

volt helyzete, mennyi Isten ellen valo karomlast es szidalmat

viselt el. Mert meggyozodese szerint ott ketsegteleniil Krisztusert

szenvedett es Krisztus ott szolgaja szemelyeben lijra elszen-

vedte azon gyalazatokat, a mikkel elobb illettek. Hogy pedig

annak fejet nem volt kepes megvedelmezni, azt jelenti, hogy

Krisztus feje az Isten, hogy a szenvedesek, a miket a szentek

e vilagon Krisztusert elviselnek, azok reszben Isten folseget

is erintik, a miket o magara vesz, a mikor bizonyos tekintet-

ben azokkal egyiitt szenved, egy ideig szenved ugyan, de egy-

kor szigoruan fog it61kezni, mikent irva vagyon : »Enyem a

bosszuallas es en megfizetek, mondja az tjr.«i)

30. Nem mulaszthatjuk el annak elmonddsat sem, hogy

ezen utazasa utan mikent nyilvanult az tJr hatalma a mar

emlitett svedek felett. Ugyanis egy, azoktol tavol lako Cori ^)

nevii nep regtol fogva a svedek fonnhatosaga ala tartozott; de

akkor mar joideje lazadassal meltatlankodtak azok fonnhato-

saga ellen. Megtudvan pedig ezt a danok, akkortajt, a mikor

mar piispok urunk a svedek foldjere ert,^) sok hajot gyiij-

tottek es azon orszag fele siettek azon szandekkal, hogy azt

elso sorban kizsakmanyoljak, azutan hatalmok ala igazzak.

Abban az orszagban 6t varos volt. Mikor az ottani nep ezek

jovetelerol ertesiilt, egybegyiilekezett es viteziil kezdett ellen-

allani es vedekezni. Es gyozelmet aratvan, a danok zomet

lemeszaroltak, hajoik javareszet sok arany- es eziisttel zsak-

manyul ejtettek. A mikor ezt a mar emHtett Oleff kiraly es

a sved nep meghallottak, dicso nevet ohajtvan maguknak sze-

rezni annak vegrehajtasaval, a mire a danok keptelenek voltak

es mivel azok azelott is fonnhatosaguk ala tartoztak, rengeteg

hadsereget szerveztek es azok orszagaba mentek. Elso sorban

is az orszag Seeburg ^) nevii varosahoz ertek varatlanul ; ebben

hetezer harczos volt ; miutan azt teljesen leromboltak es ki-

1) Pal lev. a zsid. 10., 30. — ^) Kurlandiak. — ^j Lappenberg

szerint id. h. 549. 1. 849-ben tortent. Masok szerint 852—853-ban. —
*) ^gy velik, hogy azonos a Diina melletti SemigaUiaban fekvo

Seleburg-gal. Azonban ezen a tengert61 oly tavol eso helysegnek a neve

ahgha egyezik meg az idegenek altal elferditett newel. V. 6. Kunik,

Forschungen XXIV.
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zsakmanyoltak : felgyujtottak. Hajoikat elhagyvan, azoknak

onnan egy 6t napi j aro foldnyire fekvo Apulia ^) nevii masik

varosahoz siettek nagy lelkesedessel. Ebben^) a varosban tizenot-

ezer harczkepes ferfiu volt. A mint odaerkeztek es a varos-

beheket bekeritettek, kiviilrol kezdettek a varost ostromolni,

amazok beliilrol fejtettek ki bator ellenallast ; amazok beliil

vedekeztek, ezek kiviil tamadtak. tJgy mult el nyolcz nap,

hogy reggeltol estig folyton harczban allottak, mindket reszrol

sokan verzettek el, de gyozedelmet egyik resz sem aratott
;

minek kovetkezteben a svedek a kilenczedik napon, mivel a

folytonos oldoklesben kifaradtak, felni kezdettek es felelmok-

ben azon toprengettek, mikepen szabadulhatnanak meg onnan.

»Itt — ligy mondak— semmire sem megyiink, hajoink pedig

igen tavol vannak.« Mert, mikent elobb mondottuk, ot napi

jarasnyira volt a kikoto, ott allottak hajoik. Folotte nagy

zavarukban, mikor mar sehogy sem tudtak, hogy mitevok

legyenek, elhataroztak tehat, hogy meg kell kerdezni a sorstol,

vajjon hajlandok-e az istenek segitsegokre lenni, aratnak-e

gyozelmet, vagy megszabadulnak-e elve onnan ? Mikor pedig

a sorsot megvetettek, ligy talaltdk, hogy egyetlen isten sem

akad, a ki hajlando lenne oket tamogatni. A mikor ennek hire

a nep kozott elterjedt, az egesz tabor ketsegbeeso fajdalmas

jajkialtasban tort ki es elhagyta oket minden batorsaguk. »0h,

mi szerencsetlenek, — mondtak — mit csinaljunk ? Az istenek

elhagytak benniinket es egyikok sincs segitsegiinkre. Hova
menekiiljiink ? Hajoink is messze vannak es ha menekiilnenk

is, azok iildozve olnenek benniinket rakasra. Mit remeljiink

hat ?« Mikor pedig ily nagy aggodalom vett rajtok erot, a

kereskedok koziil egynehanyan visszaemlekezve a piispok ur

tanitasara es intelmeire, batoritasukra igy szolottak : »A keresz-

tenyek Istene sokszor megsegiti azokat, a kik segitseget kernek

tole, mert 6 igen hatalmas a segelynyujtasban. Kerdezziik

meg, akarna-e veliink lenni es keszseges lelekkel tegyiink neki

tetszo fogadalmakat.« Valamennyiok buzgo konyorgese kozott

^) Talan Pilten a Windawa folyo mellett Kurlandban. Kunik szerint

egy 1253. evi oklevelben Appule v. Ampule neven elofordulo helyseg

ertendo. Id. h. ^XIV. 195. 1. — ^j e^ a mondat a kesobbi szerkezet-

ben kimaradt.
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vetettek tehat sorsot es ugy talaltak, hogy Krisztus hajlaiido

oket tamogatni, Mikor ezt nyilvanosan kozhirre tettek, oly

nagy batorsag tamadt mindnyajokban, hogy tiistent a varos

ostromahoz akartak fogni elszantan. »Mit61 feljiink most —
mondak — es mitol rettegjiink ? Krisztus veliink van, har-

czoljunk es cselekedjiink ferfiasan, mi sem allhat elleniink.

Gyozedelmiink biztos lesz, mivel az istenek leghatalmasabbja

a segit6nk.« Vigan ^) es batran indultak tehat valamennyien

egyiitt a Vciros ostromara. A mikor korulallva ostromhoz

akartak fogni, a bentlev6k azt kivantdk, hogy engedjek 6ket

szolani. A mikor a svedek kiralya erre kegyesen megadta az

engedelmet, azok imigyen szolottak : »Nekiink inkabb a bekere

van mar hajland6sagunk, mint a hdboriira es beket kivanunk

veletek kotni. E16sz6r is mindazt, a mit a danoktol a mult

evben aranyban 6s eziistben zsakmanyul ejtettiink, bekedij

fejeben nektek adjuk. Tovabba minden varosbeli ferfiu utan

fel font eziistot ajanlunk, azonfeliil megfizetjiik nektek azt

az evi adot is, a mit azel6tt fizettiink es kezesekkel bizto-

sitjuk, hogy mint azel6tt, ugy ezutan is f6nnhat6sagtok alatt

fogunk lenni. A mikor pedig mindez meg vala ajanlva, az ifjak

lelkesedese csak nem akart csillapodni, hanem harczi kedvok-

ben minden felelem nelkiil elszantan akartak kiizdelembe bocsat-

kozni, mondvan, hogy a vdrost es mindent fel fognak dulni

es a bentlev6ket fogsagba fogjak hurczolni. A kirdly pedig es

a f6urak jozan megfontolas utan a bekejobbot elfogadva a

beket megkotottek es tomerdek kincscsel es harmincz kezessel

tertek vissza 6v6ikhez. A beke megkotese utan a svedek Urunk

Jezus Krisztus mindenhatosagat magasztalva es az 6 minden

istenek feletti nagysagat teljes er6vel hirdetve, a felett tana-

kodtak behatoan, hogy min6 fogadalmat kellene tenniok neki,

a ki altal oly fenyes gy6zelmet arattak. Az ott jelenvolt keresz-

teny keresked6kt61 kioktatva b6jt6lesi fogadalmat tettek, a mi

Krisztus urunk el6tt kedves dolog. Ezt olykepen fogadtak,

hogy hazateres utan, a mint 7 napot eltoltottek 6veik koreben,

a kovetkezo 7 napon at kozosen valamennyien tartozkodjanak

a husevest61, tovabba ha ennek eltelte utan 40 nap elmulik,

kozos megdllapodas szerint 40 napig nem esznek husfelet. Ezen

1) Ez a mondat hianyzik a kes6bbi szerkezetben.
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elfogadott liatarozatot valamennyi jelenlevo keszsegesen meg
is tartotta. Ezutan meg sokan koziilok Krisztus ircinti tisztelet

es szeretetbol megtartottdk a keresztenyek altal gyakoroltatni

szokott bojtoket is es istapoltak a szegenyeket is, mert ugy
tanultak, hogy ez Krisztus elott kedves dolog. Ilykeppen az

elobb emlitett Erimbertus aldozar mindnyajokkedvereszabadon

kezdette vegezni Isten iigyet es miutan Krisztus hatalmat

mindnyajan magasztaltak, azon a videken az isteni vallas attol

fogva minden akadaly nelkiil kezdett terjedni. f .^,

31. Ekozben pedig isteni rendeles folytan tortent, hogy

Horicus kiralyt, a mikor nemely rokonai kiserletet tettek orsza-

gaba torni, a kalozok megtamadtak es haboruban megoltek.^)

Vele egyiitt szinten fegyver altal pusztultak el azon orszag

valamennyi fobb emberei, kik piispok urunknak j6 ismerosei

es baratai voltak. Mikor pedig ezutan az orszag elere ifjabb

Horicus tetetett,^) ennek egynemely foemberei, kiket piispok

urunk azelott nem ismert, azt a tanacsot adtak, hogy az ott

alapitott egyhazat rontassa le es a virdgozni kezdo kereszteny

vallast irtassa ki, mert, mint mondjdk, az istenek haragusznak

reajok es hogy azert eri oket oly sok veszedelem, mivel ama
masik ismeretlen istennek vallasat meghonositottak maguk
kozott. Miert is az emlitett Shaswich ^) kozseg grofja, nevszerint

Hovi, a ki ezen vallasnak eskiidt ellensege volt es osztonozte

a kiralyt a kereszteny vallas megrontasara, az ott epiilt templo-

mot bezaratta es a kereszteny vallas gyakorlatat eltiltotta.

Az aldozar is, ki ott miikodott, az iildozes miatt eltavozott

onnan.

32. Ezen dolog miatt pedig piispok urunk nagyon aggodott

es szomorkodott, mert akkor baratai koziil egy sem volt ifjabb

Horicusmellett,kiket azel6tt gazdag ajandekokkaltett barataiva,

a kik altal azt az tJr akaratanak megnyerhette volna. Ez okbol,

mivel minden emberi tamogatas nelkiil allott, szokasahoz hiven

isteni segitsegert esedezett. Es remenyeben nem is csalodott.

Mert az tJr 6t bens61eg megvigasztalta es feltetleniil bizto-

sitotta arrol, hogy az ott megkezdett vallas semmi koriilme-

nyek kozott nem fog elpusztulni, mint a hogy azt Krisztus

1) 854-ben. — 2) Valosziniileg az elesett kiraly unokaja. —
') Schleswig.
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€llenei terveztek. Ez az tJr kijelentese szerint nemsokara csak-

ugyan ugy is tortent. Mert a mikor ebben az iigyben nevezett

kiralyhoz szandekozott utazni, az tJr megelozo kegyelme altal

ugyanazon kiraly, miutan az elobb emlitett kozsegbol a neve-

^ett grofot eliizette, ugy, hogy az azutan kegyebe tobbe vissza

nem terhetett, szivesen kiildotte kovetet a piispok urhoz azon

felhivassal, hogy kiildje vissza papjat egyhazaba, azt allitvan,

hogy 6 nem kevesbbe torekszik Krisztus kegyelmere magat mel-

tova tenni, mint idosebb Horicus es hogy a piispok urral fenn

ohajtja tartani a baratsagot. Ezutan pedig, a mikor fotiszte-

lendo pasztorunk Burghardusnak, a nagymeltosagu grofnak segit-

segevel a kiraly szine ele jarult, az idosebb Horicusnal is minden-

ben ez tamogatta 6t, ki mindket kiralynal, mint azoknak rokona,

nagy kegyben volt, ifjabb Horicus kiraly nagy kegyesseggel

fogadta es azonnal mindent megengedett neki, a mit elode a

keresztenyseg erdekeben orszagaban engedelyezett vala. Sot a

mi a poganyoknak azelott valami hallatlannak tiint fel, meg-

engedte, hogy harang legyen abban a templomban. Birodalmanak

Ripa ^) nevii masik helysegeben helyet adomanyozott a templo m-
epitesre es megengedte, hogy ott allandoan legyen lelkesz.

33. Vegre pedig mig ezek tortentek, elobb emlitett tisz-

telend6 Gauzbertus piispok ^) bizonyos Ansfridus nevii aldozart

kiildott a svedekhez ; ez dan szarmazasu volt es ^) Ebo ur

neveltette az tJr szolgalatara. Ez mikor odament, Erimbert

aldozar onnan eltavozvan, harom vagy tobb evet toltott ott

mindenkinek teljes megelegedesere. De a mikor Gauzbertus lir

halalarol*) ertesiilt, 6 maga is visszatert onnan es egy ideig

nalunk volt, azutan siilyos betegseg gyotrelmei kozott hunyt

el. Ennek megtortente utan piispok ur nem akarvan meg-

«ngedni, hogy ott a kezdod6 kereszteny vallas veszend6be

menjen, ez okbol Ragenbertus nevii aldozart helyezte oda.

*) Ribe, Jiitlandban. — ^) A kesobbi szerkezetben igy : »A mikor

ezek megtortentek, a mi tisztelendo pasztorunk«. Gauzbertus id6k6z-

ben osnabrucki piispok lett. — '^) A mondat vege innen kezdve a

k6s6bbi szerkezetben hianyzik. — *) Kunik szerint 86o-ban, Lappen-

berg szerint id. hely. 549. 1. 858. vagy 859-ben. A kesobbi szerkezet

szerint ez a mondat igy alakul : »Ansfridus visszaterese utan pedig, a ki

egy ideig nalunk tartozkodva, betegsegebe belehalt, Ragenbertus nevii

aldozarat kuldte oda«.
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Mert ez arra az allasra nagyon alkalmas volt es szives kesz-

seggel vallalkozott az oly nagy utazasra. A mikor a Sliaswich

nevii kikotdbe igyekezett, a hol a hajok allottak a kereske-

d6kkel, kik vele egyiitt utaztak volna, iitkozben 6t az ordog

gonoszsaga folytan dan rablok orvul megtamadtak, mindenetol

kifosztottcik ; 6 is boldogan elhunyt a szentseges Maria mennybe-

vitele iinnepen. Ez az eset a piispok ur lelket bar mely szo-

morusaggal toltotte el, feltett szandekat61 azonban sehogy sem

tudott elallani, hanem ezen feladatra nemsokara egy masik

aldozart rendelt a dan szarmazasu Rimbertus szemelyeben.

Mikor ezt Krisztus neveben azon orszagba kiildotte, ligy a

kiraly, mint ^) a nep szivesen fogadta es az isteni szolgalatokat

az "Cr kegyelmeb61 mind ez ideig szabadon vegezte. Tovabba ^)

ugy ennek, mint a tobbi aldozaroknak, kiket azel6tt a poga-

nyok koze helyezett, szivokre kototte, hogy ne kivanjanak,

ne kerjenek senkit61 semmit, hanem inkabb buzgon intette

oket, Szent Pal apostol peldajara, hogy t. i. 6k is legyenek

megelegedve a kezok munkajaval szerzett ^lelemmel es ruha-

zattal. Mindazonaltal ligy ezeknek, mint kiser6iknek sziikseg-

letok fedezesere es hogy baratok megnyeresere legyen mit

adniok, a sajdtjabol b6seges adomanyt nyujtott.

34. Tovabba azon sokfele megprobdltatasok kozott, miket

— mint emlitettiik — ugyanazon kovetseg alatt szenvedett,

jollehet — mint mondva volt — isteni sugalmazasok utjan

nyert batoritast arra nezve, hogy a megkezdett mut61 el ne

alljon, mindazonaltal 6t ezen iigyben az emlitett Ebo reimsi

erseknek, ki el6sz6r vallalta el ezen legatiot, ahitata es lelki

buzgosaga nem kis mertekben vigasztalta. Ez ugyanis, mivel

a pogdnyok megteriteseert igen lelkesedett, a hit kegyelmenek

azon orszagokban valo elterjeszt^sere 6t folyvast osztonozte

es serenyen batoritotta, hogy a megkezdett muvet abba ne

hagyja. Ennek buzdito szavai es lelki felbuzdulasa folytan fel-

lelkesitett ama boldog ferfiu a rea bizott hivatalra ketsegte-

leniil nagy gondot viselt es a megkezdett munkatol 6t semmi-

f61e kellemetlenseg el nem tantorithatta. Es jollehet nevezett

*) A mondat eleje hianyzik a kesobbi szerkezetben : »Mikor ezt a

nep befogadta, stb«. — ^) A fejezet veget es a kovetkezo fejezetet

a kesobbi szerkezet elhagyta. ;
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fopapnak sok iidvos tanacsa es utbaigazitasa atyanknak igen

jol esett, megis azt a beszedet tartotta folyton emlekezeteben,

a melyet e legatio iigyet illeto legutolso kozos tanacskozasuk

alkalmaval mondott neki. Mert a mikor piispok urunk elmondta
neki atelt szamtalan szenvedeset, kerte velemenyet ezen

legatio felol, egyszersmind aggodva kerdezte, mifele vigasztalo

szot tudna neki erre mondani, az mintegy profetai lelekkel

igy szolott : »Legy meggyozodve, — ugymond — hogy a mihez
Krisztus neveben hozzafogtunk, azt az Ur gyiimolcsozove

fogja tenni. Mert meg vagyok gyozodve es erosen hiszem, sot

biztosan tudom, hogy habar olykor-olykor a poganyok kozotti

vallalkozasunk a biinok miatt akadalyokba iitkozott is, mind-
azonaltal sohasem fog az elenyeszni, hanem Isten kegyelme-

bol fel fog viragozni es gyarapodni mindaddig, mig csak az

Ur neve a foldkerekseg hatarpontjaihoz el nem jut.« Ilyen

hittel, ilyen elszant akarattal mentek tehat a hatarszeli nepek
orszagaiba, ezen vallas szeretetebol kiizdottek az tJr neveben,

a kitol munkajok jutalmat is akarjak nyerni. Ezen buzgo
szandek urunk es atyank lelkeben sohasem csokkent es soha-

sem sziint meg imadkozni a poganyok iidvossegeert. Sot a

mikor a mar emlitett pogany kalozok folytonos tamadasai

egyhazat is csaknem tonkretettek es hazanepet elraboltak, 6
rea leselkedo ellensegeiert megis folyton imadkozott es szaka-

datlanul esedezett Isten irgalmaert a vele gonoszul banok meg-
tereseert, kerven, hogy ne rovassek fel nekik biiniil, hogy az

Isten igazsagat nem ismerve, az ordog halojaba csalatva, a

keresztenyek iigyei irant ellenseges erziiletiiek. Ugybuzgalma
annyira langolo volt, hogy ezen emlitett legatiojanak iigyet

meg vegso betegsegeben, halala napjaig sem mulasztotta el

elobb megfontohii es ehntezni. A vallas irant oly nagy lelke-

sedessel tavozott e vilagbol, hogy hiszsziik, miszerint a hivek

sokasaganak kisereteben, kiket a danok es sv^dek nepebol az

Urhoz teritett, j6 harczanak erdemeiil az isteni kegyelem jutal-

mak^nt dicsosegesen es boldogan fog a feltamadas napjan az

egek orszagaba jutni.

35. Mivel legatioja iigy6r61 es masok lelkeiidvossege

iranti gondos t6rekveser61 mar sokat szolottunk, most mar
valoban itt az ideje, hogy arrol is beszeljiink, mikeppen miivelte

sajat lelkeiidvosseget, isteni felelemben mikepp zabolazta es
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sanyargatta folytonosan testet. Mert, hogy mikeppen tiindoklott

a zardaban nalatok a mertekletesseg es buzgosag minden gya-

korlataban, azokrol nem sziikseges szolani, ti azt igen jol tud-

jatok. Megis megemlitjiik, mikent hallottuk, hogy mar mint

ifjii csodalat targya es kovetendo peldakepe volt ligy az ifjak-

nak, mint az oregeknek. A mikor pedig nahmk a piispoki

szeket mar elfoglalta, mindazt, a mit a zardaban megkezdett

vala, iparkodott tokeletesiteni es minden szenteknek, kivalt-

kepen Szent Martonnak eletet utanozni. A cihciumot nemcsak

nappal, hanem ejjel is testen viselte. Vegre pedig, mikent

annak eletirasaban olvasta vala, az Ur igejenek buzgo hirde-

tese altal igyekezett a nepeknek hasznara lenni. De azert gyak-

ran szeretett a maganyba vonuhii, hogy foglalkozzek az istenes

tudomanynyal. E czelra volt is neki epitve kiilon egy czellaja,

a melyet elnevezett a nyugalmak helyenek es a szomorkodo

baratjanak. Itt tartozkodott kevesedmagaval, ha igehirdetes-

beh es egyhazi teendoi megengedtek es a mikor ment volt a

poganyok nyugtalanitasaitoL Mindazonahal a sajat kenyelmet

es a magany iranti vonzalmat sohasem becsiilte tobbre a ra-

bizott nyaj lelki javanal. Tovabba a mig ifjusaga teljes ereje-

ben volt, ugy a kenyeret, mint a vizet legtobbszor meghata-

rozott suly es mertek szerint vette magahoz. Kiilonosen akkor,

a mikor szabad volt a maganyban lennie. Ebben az idoben

— mikent 6 maga erositette — nem kis mertekben kisertette

ot a taplalkozasa folotti hiusag. Mert az emberi nem ellensege

ezen emlitett undoksaggal akarta az 6 lelket bemocskolni es

sajat szemei elott nagynak tiint fel onmaganak, mivel annyira

onmegtartoztato volt. E miatt szomoru lett es az IJr irgal-

mahoz menekiilve teljes erovel esedezve kerte imajaban, hogy

szabaditsa meg 6t kegyelmevel ezen veszedelmes biintol. Mint-

hogy pedig ezert nagyobb bensoseggel esedezett, egy ejjel alma-

ban ugy latta, hogy az egbe ragadtatik es mintha az egesz

vilag egy fortelmes volgybe lett volna beleszoritva. Mindazon-

altal a boldogok lelkei ebbol, habar csak gyeren is, az angyalok

altal felvetettek es az egbe vitettek. Ebben, t. i. a sotet volgy-

ben latott bi^onyos magtelepet, melybol az emberiseg szar-

mazasat vette. A mikor ezt felo csodalkozdssal szemlelte, azt

a parancsot nyerte, hogy nezze csak meg, mino eredettel jott

ezen eletre es a szozat monda : »Hogyan hetvenkedhetik az
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ember, ki oly alpari eredettel lett a siralom volgyeben teremtve ?

Es barmi joval birjon, nem onmagatol birja azt, hanem attol

nyerte, a kitol minden j6 adomany es tokeletes ajandek szar-

mazik.^) Ha tehat a hiiisag lelke ezutan is megkisert, jusson

eszedbe, hogy honnan szarmaztal es Isten kegyelme meg fog

szabaditani.« Cgy is lett, Mikor pedig mar eloregedett, az

eteltol nem igen tudta magat megtartoztatni, de itala mindig

a viz maradt es inkabb a dicsekves keriilese vegett, mint vala-

mely kellemes erzesbol, vegyitett ivovizebe egy keves bort.

Mivel pedig oregsegeben nem volt kepes a megszokott mertek

szerint elni, alamizsnaval, imaval es egyeb jocselekedettel tore-

kedett azt potolni. Ez okbol ugyanis sok foglyot valtott ki,

a kiknek szabadsagat visszaadta. Ezek koziil egyeseket, a kik

alkalmasoknak latszottak az Isten szolgalatara, az isteni tudo-

manyokban oktattatott, Tovabba, hogy az isteni tudoma-

nyokban onmagat mily szorgalommal iparkodott kikepezni,

bizonyitjak ama nalunk levo nagy konyvek, miket sajat kezei-

vel irt ossze. Ezekben tudvalevoleg kivaltkeppen az Isten min-

denhatosagarol, a biinosok biinteteserol, a boldog 6r6keletr61,

a pokoltol valo f61elemr61, a lelkiismeret furdalasarol es a biin-

banatrol ir, Taniik erre ligy a nalatok, valamint az tJj-Corvey-

ben lev6 testverek, a kiket gyakran felszolitott ezen munkalat

erdekeben es a kik kiildottek is neki nehany ilyenfajta iratot.

De ez 6t ki nem elegithette, mivel egesz eletet szomorusagban

es konnyhullatdsban kivanta tolteni. Mert habdr banata sok

izben fakasztott szemeib61 konnyeket, ezt 6 nem tartotta

elegend6nek, de csak elete utolso eveben reszesiilt az t}r

kegyelm6b61 azon regota kert adomanyban, hogy tudott sirni,

a mikor csak akart. Vegre a szentirasbol vett siralmas dol-

gokbol minden egyes zsoltarhoz megfelelo fohaszocskat alkal-

mazott. Azt 6 lelki balzsamnak ^) szokta nevezni, hogy azaltal

a zsoltarok megedesiiljenek. Ezekben a lelki balzsamokban

tudniillik nem a szavak osszetetele kepezte gondjat, hanem
csupan szive erzelmet igyekezett kifejezesre juttatni. Ezekben

^) Jak. I., 17. — 2) Tulajdonkep tomjenfust, fiistolo. Kiadta
Lappenberg : S. Anskarii Pigmenta. Zeitschr, f. Hamb. Gesch. II. Bd.

I—32. 1. es Geffcken : Bemerkungen iiber die vorstehende Schrift

Anskars. U. o. ^;}—42. 1.
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majd Isten mindenhatosagat es bolcseseget magasztalja, majd
onmagdt feddi es kicsinyli, majd a szenteket hirdeti boldo-

goknak, kik engedelmeskednek az Istennek, majd meg a nyo-

morult biinosokon szanakozik. Ezeknel magat mindig rosszabb-

nak tartotta. Mikor vele masok is zsoltaroztak, ezeket az enek

befejezese utan magaban szokta atgondolni, senkinek sem

akarta azokat elarulni. Megis egynek koziiliink, ki vele bizal-

mas volt, sikeriilt 6t nagy keres utan arra venni, hogy mondja

neki tollba azokat a bizonyos lelki balzsamokat ugy, a mint

6 azokat maganosan szokta enekelni. Azokat az iratokat pedig

ez annak eleteben senkinek el nem arulta, halala utan azon-

ban, a kik csak kivantak, atadta nekik olvasasra. A zsoltarok

eneklese kozben gyakran meg kezimunkaval is foglalatos-

kodott. Azon idoben ugyanis halokeszitessel foglalkoztak. A zsol-

tdrokat pedig ugy osztotta fel, hogy nemelyeket ejjel, masokat

nappal enekelt, nemelyeket a misezeshez valo elokesziiletnel,

masokat pedig lefekves elotti vetkozodes kozben. Reggelenkent

pedig oltozkodes es mosakodas kozben htaniat enekelt es azutan

a templomba ment, a hol harom vagy negy szentmiset hall-

gatott. Meghatarozott idopontban azonban, hacsak valami nem
akadalyozta, naponkent a nyilvanos miset 6 enekelte, ha pedig

nem enekelhette, akkor hallgatta. Ki tudna azt elmondani,

mily bokezii volt az alamizsnalkodasban, mert az tlr akarata

szerint mindenet a sziikolkodok tamogatasara kivanta fordi-

tani. Mert ha valakit sziiksegben tudott valahol, azon tole

telhetoleg segitett. Es nemcsak a sajat egyhaza teriileten,

hanem meg a messze videken lakokat is segelylyel tamogatta.

Bremaban pedig kizarolag a szegenyek szamcira alapitott kor-

hazat,^) a melynek reszere nehany kozsegben tizedet rendelt,

hogy ott a szegenyek naponkenti befogadasaval a betegek is

gyogykezeltessenek. Sot egesz piispoksegeben az allatok tizedet

es minden 6t illeto tizedjovedelem tizedet is a szegenyek ista-

polasara forditotta. £s barmi czimen befolyt penzt vagy adot

a szegenyek javara megtizedelt. AzonfeM minden otodik evben

az osszes clllatokat, habdr azok azelott meg is lettek tizedelve,

alamizsnalkodas czeljabol ujb61 megtizedeltetett. A kolostorok-

1) A bremai St.-Jvirgen.-Hospital, a melyet csak kesobb helyeztek

at az Anskarius-templom kozelebe.
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ban egyhazi czelokra befolyt penzek egy negyedreszet is ugyan-

azon czelra forditotta. Mindenkor gondja volt az arvakra es

ozvegyekre es a hol ferfi- vagy noremeteket tudott, azokat

gyakran felkereste es ajandekokkal osztonozte oket az tJr szol-

galataban valo allhatatossagra es sziiksegokben segelyezte oket.

Mindig volt oveben egy zacskoban penze a vegbol, hogyha

valami szegeny jott es alamizsnaosztoja esetleg nem volt jelen,

tudjon azonnal alamizsnat adni. Igyekezett szent Job szavait

megvalositani, hogy az ozvegyek szemeit soha epekedni ne

hagyja.^) Igy torekedett minden tekintetben a vaknak szeme,

a santanak laba es a szegenyeknek atyja lenni. Nagybojti ido-

ben pedig Bremaban naponkent negy szegenyt hivatott meg
etkezeshez es pedig ket ferfit es ket n6t. £s a feriiaknak 6

maga mosta meg labait a szerzetes testverekkel egyiitt ; az

asszonyoknak pedig helyette a szegenyek emlitett menhelyen

egy Istennek szentelt noszemely, a kit Isten akaratanak telje-

siteseben es a vallas szereteteben gyakorlottnak tudott. Vegiil,

a mikor piispoki szokas szerint egyhazait meglatogatta, mielott

asztalhoz iilt volna, szegenyeket rendelt be, Ezeknek 6 maga
hozott vizet a kezmosashoz, majd megaldott etelt es italt tett

«lebok a teritett asztalra, azutan iilt a vendegekkel az asztal-

hoz.2) Es hogy irgalmat es szivjosagat szembeszoko peldaval

is bizonyitsuk, lattuk egy alkalommal, hogy egyebek kozott

egy messze Svedorszagbol valo ozvegyasszonynak rabsagba

hurczolt fiat kivaltotta, hazavitte es a mikor latta, hogy az

anya fia visszaterese folotti oromeben az anyak szokasa szerint

oromkonnyeket sirt, a piispok meghatottsagaban maga is el-

kezdett sirni. Es az ozvegy fianak azonnal visszaadta szabad-

sagat es a ket orvendezot hazabocsatotta.

36. Es mivel ^) tarsalkodasa, mikent Szent Pal mondja, a

m.ennyekben volt,*) foldi eleteben, mikent azt mar emlitettiik,

bar sokat el is hagytunk, igen sok mennyei kinyilatkoztatasban

volt resze ugy, hogy csaknem minden vele tortenendo dolgot

mar j6 el6re megtudott vagy alomlatas, vagy bels6 kinyilat-

• ""i''! *) J6b. 31., 16. — 2) Ezek utan a kesobbi szerkezet igy foly-

tatja : »Ezeket 6s sok mast tett az Isten neveben.« A fejezet veget es

a k6vetkez6 egesz fejezetet ez a szerkezet elhagyja. — ^) A kes6bbi

szerkezetben ez a fejezet hianyzik. — *) Pal levele a Phihpp. 3., 20.
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koztatas, vagy elragadtatas altal. Mert a mit a lelekben tor-

tentekr61 mondottunk, azt olyannak hiszsziik, a minorol az
Apostolok cselekedeteiben van szo : »Monda — ugymond — a

lelek Fiil6pnek.«i) Minden fontos iigy elintezesenel ugyanis
megfontolasi idot akart nyerni es vaktaban soha elobb nem
intezkedett, mig lelke Isten kegyelmetol felvilagositast nem
nyert, hogy mi a helyesebb. £s a mint felso felvilagositas

altal megbizonyosodott a tennivalorol, haladektalanul ugy
intezkedett. Tovabba alomlatasai, a mikrol mar fontebb meg-
emlekeztiink, oly igazak es biztos kimeneteliiek voltak, mi-
szerint nem emlekeztink, hogy azok valaha teljesiiletlenek

maradtak volna. Miert is ennek bizonyitasa okabol oly dol-

gokat sorolunk fel, a melyekrol meg nem szolottunk. Mielott
ugyanis a bremai egyhaz elere hivatott, egy ejjel az a latomasa
volt, mintha egy gyonyorii videken jart volna, a hol Szent Peter
apostollal talalkozott. Kit mikozben csodalattal szemlelt, bizo-

nyos emberek jottek es arra kertek Szent Petert, hogy jeloljon

ki szamukra egy tanitot es pasztort. A mikor az ezeknek igy
szolott : »ime ez legyen pasztortok« es az elotte allo piispok
urat jelolte ki nekik, akkor ugy latta, mintha a fold meg-
rendiilt volna es hogy o a foldre bukott es szozat hangzott
folotte es lelkebe kellemes erzes szallott, t. i. a Szentlelek
kenete, ugy hogy Krisztus kegyelmeben ujraszulottnek erezte
magat. A szozat pedig ugy jott, mintha aldast arasztott volna
rea. Ezek utan ugy tiint fel neki, mintha a mar emlitett fer-

fiak ujra figyelmeztettek volna Szent Petert arra, hogy jeloljon
ki szamokra egy tanitot. Mert ellenezni latszottak azt, a kit

nekik elobb ajanlott. Az pedig meltatlankodva igy valaszolt
nekik : »Hat nem megmondottam, hogy ez az, a ki szemetek
elott all ? Mit ketelkedtek ? Nem hallottatok-e a Szentleleknek
folotte elhangzott szavat, a mint 6t pasztortokka szentelte?«
Ezen sz6zat utan felebredt es biztosra vette a bremai egyhaz
kormanyzasara tortent meghivasa elott harom evvel nyert
ezen latomasabol, hogy az Cr neveben valahova el kell mennie,
de hogy hova, azt nem tudta. A mikor pedig a kiraly parancsabol
nevezett egyhazba jott, ligy talalta, hogy az Szent Peter tisztele-

tere van felszentelve es a mikor olyanokra akadt, kik 6t nem

^) Ap. csel. 8., 29.

Gombos : Kozepkori Kronikasok. X. 7
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eppen szivesen fogadtak : visszaemlekezett latomasara. Ezert

volt hajlando azon egyhaz kormanyzasat elvallalni, mert mas-

kiilonben, mint mondotta, sohasem vallalta volna el. Abban
az idoben is, a mikor az emlitett Turholt zarda birtokaban

volt, mivel a poganyok meghivasa okozott neki legtobb gondot,

hogy tehat legatiojaban azoknak javara lehessen, a normannok-

tol vagy szlavoktol nehany fiugyermeket vasarolt, a kiket a

szent kiizdelemre leendo felneveles czeljabol ugyanazon zardaba

helyezett. Az emlitett Raginarius, a mikor a zarda nekiadatott at,

ezek koziil egyeseket elvitt onnan es sajat szolgalatara rendelt.

Mikor e miatt a ptispok ur igen bosszankodott, az a latomasa

volt rovid ido mulva, mintha valami hazba erkezett volna es

ott talalta a tiszteletremelto Karoly kiralyt es magat Raginariust;

latomasaban ezeket megtamadta az illeto fiuk miatt, mondvan,

hogy 6 azokat a mindenhato Isten szolgalatara rendelte nevel-

tetni, nem pedig, hogy Raginariusnak szolgaljanak. A mint ezt

ehnondta, ligy tiint fel neki, mintha ugyanazon Raginarius laba-

val a piispok urat szajon riigta volna. Ennek megtortente utan

ugy latta, mintha az tJr neki partjat fogta volna es az emlitett

kiralynak, valamint Raginariusnak igy szolott volna : »Kinek

emberet illettetek ily gyalazatosan ? Tudjatok meg, hogy az Cr
vele van es nem maradtok bosszulatlanul.« Ezen szavak utan

azok ijedtokben zavarba jottek, a piispok ur pedig felebredt.

Hogy ezen latomas mikent valosult meg, bizonyitja azon isteni

bosszu, mely Raginariuson ment teljesedesbe. Mert rovid ido

multan magara vonta a kiraly haragjat es elvesztette a zardat

es mindent, a mit a kiralytol nyert adomanykeppen es tobbe

nem tudott visszajutni annak regi kegyebe.

37. Nem hagyhatjuk szo nelkiil azt sem, hogy milyen es

mennyi lelkipasztori kegyelemmel volt felekesitve ; 6 benne

fenyes bizonyitekot nyertiink arra nezve, hogy mily igaz az,

a mit Szent Gergely az tJr sziiletese iinnepen a nyajat 6rz6

pa:sztorokr61 vett hasonlataban az egyhdz pasztorair61 mon-

dott : »Mit jelent az, — ugymond — hogy a virraszt6 pasz-

toroknak jelent meg az tJr angyala es oket az Isten fenye

ovezte koriil? — ha nem azt, hogy azok, a kik a hivek nyajai

felett buzg6n tudnak orkodni, magasabb dolgok latdsara

lesznek meltok, mint a tobbiek ? A mig 6k a nyaj felett

orkodnek, az Isten kegyelme bovebben tiindoklik felet-
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tok.«i) Sok tenynyel bizonyitottuk azt, hogy 6t az Isten kegyelme

minden cselekmenyeben tamogatta. Minthogy 6 nyaja folott gon-

dosan orkodott, melto volt sok termeszetfolotti dolog latasara

es hogy gyakori latomasban termeszetfeletti ihletet nyert, azt

mar fentebb sok esetben kimutattuk. Vegiil kiilsokeppen is boven

meglatszott rajta az Isten kegyelme
;
predikacziojanak nyel-

vezete ugyanis annyira kedves volt, de masreszt oly rettenetes,

hogy bizonyossaggal mondhato, miszerint felsobb sugallat veze-

relte szavait ; onnan volt, hogy aggaszto es megnyero volt egy-

szerre, a mivel az utolso itelet termeszetet jelezte elore, a

mikor az tJr eljovetele rettenetes lesz a biinosoknek es josagos

az igazaknak. Ezen kegyelem folytan ugy szava, mint arcz-

kifejezese annyira csodalatos volt, hogy a gazdagok es hatal-

masok, foleg pedig a nyakasok es kenyesek 6t rettenetesnek,

a kozeposztalybeUek testveroknek lattak, a szegenyek pedig

legjobb indulatii atyakent tiszteltek. Tovabba, az erenyek

jelei, ambar ezeket mint a hivalkodas eszkozeit, ovatosan keriilte,

a nelkiil, hogy kereste volna, meg sem hianyoztak benne.

A mit fenyesen bizonyitott azzal, hogy az altala hirdetett

isteni parancsolat soha eredmenytelen nem maradt. Egy vasar-

napon ugyanis Fresiaban, t. i. Ostargas nevii faluban hirdette

a nepnek Isten igejet es a tobbi kozott azt hirdette, hogy

iinnepnapon senki ne mereszeljen szolgai munkat vegezni, erre

azok koziil nehany nyakas es ostoba haza terven, mivel ked-

vezo volt az ido, kiment a mezore szenat gyiijteni es boglyat

rakni. A munka befejezese utan estefele mindazon boglyak,

a miket aznapon raktak ossze, isteni rendeles folytan elegtek,

de kozottiik epen maradtak azok, a miket elotte valo napon

raktak ossze. A kornyekbeh nep latvdn a tavoH fiistot, igen

megremiilt, mivel azt gondolta, hogy ellenseg van kozeled6ben.

De a mint a dolog igazsagat szorgosabban puhatoltak, bizo-

nyossa lett, hogy egynemelyikoknek makacssaga 16n igy meg-

biintetve.

38. "Ogy veljiik, hogy azt sem szabad elhallgatnunk, mi-

szerint a nordalbingek nepe egy id6ben nagyot vetett es nagy

vetkok ez volt : mikor ugyanis nehany szerencsetlen fogoly,

1) A 8-ik homilia az evangeliumokhoz.
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a kik kereszteny foldon estek fogsagba, pogany videkre hur-

czoltatott, hol velok az idegenek emberteleniil bantak, mene-

kiilni ohajtvan, onnan elszokott es a kereszteny nordalbingek-

hez menekiilt, kik a poganyok szomszedsagaban laktak, ezek

a menekiilteket minden irgalom nelkiil elfogtak es megkotoztek.

Koziilok egynehanyat lijbol eladtak poganyoknak, masokat

rabszolgasagra vetettek, vagy mas keresztenyeknek elarusi-

tottak. A mikor a piispok lir ezen esemenyt megtudta, nagyon

elszomorodott, hogy egyhazmegyejeben ilyen istentelenseg adta

magat elo, de nem tudott semmi modot kigondolni a baj jova-

tetelere, mert ezen fortelmes biinben a legtobb olyan volt

reszes, kik hatalmasok es nemesek voltak. Vegre a mikor mar

a dolog feletti aggodalma nagy fokra hagott, egy ejjel a szo-

kott modon reszesiilt isteni vigasztalasban. Latta ugyanis,

hogy az tJr Jezus epp ugy jart-kelt a vilagon, mikent egykor, a

mikor szemelyesen adott a nepnek tanitast es peldat. Latta,

hogy az tJr nagy nepsokasaggal ment es hogy 6 maga is, t. i.

a piispok ur, vigan es orvendve ment vele ez uton, mert —
mikent latta — nem volt semmi ellenkezes, hanem lon, hogy

Isten az osszes makacsokra felelmet bocsatott es az elnyo-

mottak megszabadultak es oly nagy nyugalom volt mindenki-

ben, hogy semmi ellentmondas vagy ellenkezes nem volt az

egesz uton tapasztalhato. Ezen latomas utan tehat maga uta-

zott az emlitett nephez azon eros elhatarozassal, hogy azokat

a szerencsetleneket, kiket oktalan modon szolgasagra keny-

szeritettek es eladtak, barmi okkal-moddal megszabaditja es

az tJr kegyelmevel megakadalyozza, hogy a jovoben barki is

ilyen gazsagra vetemedjek. Ezen utazasaban az tJr 6t oly nagy

kegyelemben reszesitette es a makacsokba oly nagy felelmet

ontott, hogy hatalmas es nemes letokre egyik sem mereszelt

dorgalo szava hatalmanak ellenszegiilnie. A szerencsetleneket

pedig felkerestek, ott, a hova eladtak oket, es szabadon bocsat-

tatva mehettek a merre nekik tetszett. Azonfeliil pedig, nehogy

ezen iigyben valami csalas adja magat elo, elhataroztak, hogy az

emhtett emberrablasban vetkezok koziil egy se vedelmezze

magat se eskiivel, se taniikkal, hanem vesse ala magat a min-

denhato Isten iteletenek, ugy az, a kit ilyen biinrol vadolnak,

mint a fogoly, a ki mast vadol, Ezen utazas alatt valora val-

totta az tJr a hiveknek tett ezen igeretet : »Ime en veletek
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vagyok miiidennap a vilag vegezeteig.«i) Oly boldogsaggal es

orommel fejezte be ezen utjat, hogy a kisereteben levok azt

allitottak, hogy eletokben meg sohasem volt oly szerencses

es kellemes litjok. »Most ugyanis — mondtak — biztosan tud-

tuk, hogy az tJr veliink volt.«

39. Se szere, se szama azoknak, kik imadsaga es szentelt

olajjal valo kenete altal gyogyulast nyertek. Ez a dolog ugyanis

a sok szobeszed folytan hirre kelt ugy, hogy nemcsak sajat

egyhazmegyejebol, hanem meg messze videkrol is tomegesen

todultak hozza a betegek gyogyito orvossagert, azonban
mindezeket inkabb titkolni kivanta, mint kozhirr6 tenni.

A mikor pedig szentsegenek ezen jeleirol neha jelenleteben

szo volt, egyik bizalmasanak azt mondotta : »Ha melto volnek

az en Uramnal, azt kernem tole, hogy nekem csak egy jelet

engedjen, t, i. hogy kegyelme jo emberre tegyen engemet.«

40. Ilyen elet mellett csaknem allandoan meg testi

betegseg is kinozta 6t. Csaknem egesz elete vertanusag volt.

A pogany barbarok betoresei es pusztitasai, tovabba a gono-

szok ellentmondasai folytan ligy az idegenek kozott, mint

sajat egyhazmegyejeben atelt szenvedesei kozepette sem sziint

meg soha testet Krisztus iranti szeretetbol sanyargatni. De mit

tegyiink, mikor oly sok szep es iidvos dolog utan olyat vagyunk
kenytelenek elbeszelni, a mit mely szomorusag nelkiil nem
adhatunk elo ? Mert eletenek hatvannegyedik, piispoksegenek

pedig harmincznegyedik eveben halalos betegsegbe, t. i. ver-

hasba esett. Mig ezen betegsegben sokaig, negy vagy tobb

honapon at borzasztoan szenvedett es erezte, hogy ez 6t

halalba donti, Istennek folyton halakat adott es szenvedeset

csekelyebbnek mondotta, mint a mekkorat gonoszsaga miatt

megerdemel
;
gyakran ismetelgette Szent Jobnak szavait, mond-

van : »Ha Isten kezebol a jokat elfogadjuk, miert ne tiirnenk

el a rosszakat is ? «
^) Minthogy pedig fent elmondott latomasai

alapjan ^) inkabb hitte, hogy vertanusag, mint betegseg altal

fog kimulni, nagy szomorusaggal gondolt onmagara es biineire,

mintha t. i. biinei miatt csalatkozott volna ezen biztos reme-

nyeben, es siiriin ismetelgette a zsoltarosnak ezen szavait :

»Igaz vagy uram es igaz a te iteleted,**) EbbeH nagy szomo-

^)Mate 28., 20. — 2) J5b 2., 10.— ^) 3. es 25, fej.— *) 118. zsolt. 137.
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rusagat feltarta egyik leghiisegesebb tanitvanyanak, ki csak-

nem minden iigyet ismerte es a mikor ez 6t minden aron meg
akarta vigasztalni, mondvan, hogy hiszen nem az lett neki

megigerve, hogy kard fogja 6t agyonszurni, vagy hogy vizbe

oHk, hanem csak az, hogy vertanusag koronajaval kell az tJr

ele jarulnia,— meg sem tudott megvigasztalodni. Vegre mikor

emlitett tanitvanyaval e dolog felol gyakrabban beszelgetett,

ez 6t erosen igyekezett megvigasztalni es emlekeztette arra,

hogy mennyit szenvedett Isten szolgalataban, mennyi testi es

lelki nyomoriisagon esett at es ha mindazokat nem is szenvedte

volna at, Isten kegyelme mar vertamisagnak min6sithette volna

magat ezt a jelenlegi rettenetes es hosszantarto betegseget,

de 6 megmaradt elobbi szomorusagaban vigasztalanul. Tortent

ezutan, hogy az "Cr az 6 szolgajat mar nem ugy mint azel6tt,

alomlatassal, hanem nyilvanval6bban meltoztatott megvigasz-

talni, hogy 6t oly nagy szomorusagaban kegyelmevel tamo-

gassa. Egy napon ugyanis, a mikor szentmise alatt igen szo-

moruan iilt az imateremben, lelekben hirtelen elragadtatott es

ebren szozatot hallott, mely szemrehanyassal illette 6t a miatt,

hogy ketelkedni mereszelt az Isten igereteben, mintha bizony

valami gonoszsag kepes lenne Isten kegyesseget legy6zni. »Legy

meggy6z6dve — ligymond — es ne ketelkedj, Isten meg fogja

tenni kegyelmevel mind a kett6t, t. i. biineidet, a mik miatt

aggodasz, meg fogja bocsatani es a tobbi igeretet is be fogja

valtani.« A nyert vigasztalas altal meg is vigasztalodott.

41. Ett61 fogva egyhazmegyejeben az iigyek gondosabb

rendezesehez fogott. F61eg az apostoli szentszek reszer61 lega-

tioja szamara biztositott kivaltsagokat iratta le tobb peldany-

ban es Lajos kiraly csaknem osszes piispokeinek elkiildotte.

Megkiildotte Lajos kiralynak es hasonnevii fianak is sajat levele

kisereteben,^) melyben kerte 6ket, hogy azokat tartsak emle-

kezetben, egyszersmind, a mint az iigy parancsolja, nyujtsanak

tamogatast arra, hogy az a legdtio a poganyok kozott Isten

gyamolito kegyelmevel az 6 segedelmok folytan viragozhassek

es gyarapodhass6k. Tovabba, mikor emlitett betegsegeben mar
harom honapon at egyhuzamban sinylodott es az t}r megjele-

nesenek iinnepe ^) is elmiilt, azt ohajtotta, hogy a szentseges

1) Kozolve Hamb. Urkundenbuch. 28. 1. — ^) 865 jan. 6.
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Marianak tisztulasa iinnepen ^) terhessen az Crhoz, Ezen iinnep

kozeledtevel megparancsolta, hogy ligy a papsagnak, mint a

szegenyeknek ama szent napon iinnepi lakoma adassek. Egy-

szersmind megparancsolta, hogy harom viaszgyertyat ontsenek

az akkoriban legfinomabb viaszbol. Ezek megtortente utan,

a nevezett iinnep vigihajan azokat maga ele hozatta. Mikor

odahoztak, megparancsolta, hogy gyujtsak meg az egyiket a

szentseges Maria, a masikat Szent Peter, a harmadikat Keresz-

telo Szent Janos oltara elott ; azt ohajtvan, hogy testebol

kikoltozo lelket azok fogjak fel, a kik elobb emhtett latoma-

saban kiseroi valanak. Nevezett betegsege egyebkent annyira

megtorte es lesovanyitotta, hogy testeben mar mas egyeb nem
maradt, mint csontjai, az azokat osszekoto izmok es ezek taka-

roja, a bor. De 6 azert folyton magasztalta az Urat. A mikor

az emhtett linnep napja felvirradt, szokas szerint csaknem az

osszes ott levo aldozarok erette mutattak be a szentmiset,

O pedig rendelkezett, hogyanephez mikepp tartassek a szent-

beszed es kijelentette, hogy az iinnepi szentmise befejezese

elott semmit sem fog enni. Ennek befejezese utan evett es

ivott egy keveset es csaknem egesz napon at intelmeket adott

oveinek es kepessege szerint batoritotta oket egyenkent es

osszesen az tJr szolgalatara. Legfobb gondjat azonban a poga-

nyokhoz valo legatioja kepezte. Ilyen intelmek kozott toltotte

csaknem az egesz ejszakat. A jelenlevo testvereket pedig, kik

kimulasanal a szokasos Ktaniat es zsoltarokat vegeztek, fel-

szolitotta, hogy enekeljek el a »Teged Isten dicseriink« kezdetii

Istent magasztalo himnuszt es a Szent Athanasius-fele hitvallast

is. A mikor megvirradt,^) csaknem valamennyi ott levo aldozar

erette misezett es miutan az XJt testet es veret aldozasban

magahoz vette, felemelte kezeit es konyorgott, hogy az Isten

irgalma bocsasson meg mindazoknak, kik ellene barmi modon

vetettek, Azutdn pedig gyakrabban ismetelgette ezeket a ver-

secskeket : »Irgalmad szerint emlekezzel meg rolam : a te j6-

voltodert, Uram '.«^) »Isten ! legy irgalmas nekem biinosnek !«*)

es »A te kezeidbe ajanlom lelkemet.«^) Mikor ezeket mar sokszor

elmondotta es a surii lelekzetveteltol tobbszor mar nem volt

1) 865 febr. 2. — 8) 865 febr. 3. — ^) 24. Zsolt. 7. — *) Lukacs

18,, 13. — ^) Lukacs 23., 46.
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kepes ismetelni, meghagyta egyik testverenek, hogy az enekelje

el helyette tobbszor. Ekkor egfele nezve az iJr kegyelmebe

ajanlott lelket kilehelte.^) Holtteste a szokasos modon rendbe-

hozatott es ravatalra tetetett ; mikor pedig a templomba vite-

tett, Szent Marton esete latszott megismetlodni : t. i. gyaszba

borult minden es felhangzott a papsag, az arvak, az ozvegyek^

az elhagyottak es szegenyek egyiittesen sirankozo jajszava.

42. Mert 2) habar lelkiiidvosseget illetoleg semmifele ketely

nem taplalhato, megis ki lett volna akar a papsag, akar a

vilagi hivek koziil, a ki magat a sirastol jogosan tartoztat-

hatta volna akkor, a mikor eppen az hagyott benniinket vigasz-

talansagban, a kiben egymagaban csaknem az osszes osi szentek

peldai tiindokoltek ? Mert ha az osszes szentek fejetol kezdjiik,.

akkor 6 a szegeny Krisztust szegenyiil kovette, az apostolokkal

egyiitt mindent elhagyott es Keresztelo Szent Janos peldaja

szerint zsenge korat a vilag zajatol elvonultan toltve, a zarda

maganyat kereste. A mikor pedig az ido folyaman naprol-

napra novekedett es erenyrol erenyre lepett, Szent Pal apostol-

hoz hasonloan Krisztus nevenek a poganyokhoz vitelere ki-

valasztott edenykent ^) kiildetett, vegre szent Peternek, az

apostolok fejedelmenek peldajara Krisztus nyajanak kormany-

zasi gondjat vette magara. Hogy ezen sorozatban milyen es

mennyi eredmenyt ert el, azt leginkabb igazolja az, hogy mint

eg es fold kozotti kozbenjaronak, Isten es ember kozotti be-

keltetonek majd isteni Idtomasokban volt resze, majd pedig

a reabizottak cselekedeteit es eletfolyasat irdnyitotta ; ezen

cselekvo es szemlelodo elet kettos folyasara azert volt egy-

maga elegendo, mivelhogy, mikent az evangehumok tanitjak,

egyediil a tisztasziviiek fogjak meglatni az Istent, 6t az Isten

mint sziizet valasztotta ki es Szent Janos apostol es evangehsta

peldajara sziiz maradt testben es lelekben.^) Azonfeliil oly

nagy szeretettel viseltetett mindenki irant, hogy Szent Istvan

elso vertanuhoz hasonloan ellensegeiert is imadkozott. Oh, valo-

ban boldog es minden dicseretre melto ferfiu 6, ki oly sok

*) A kesobbi szerkezet az ezutan kovetkezdket elhagyta es a Vitat

ezekkel a szavakkal fejezte be : »Vegz6dik az igen Szent Anskarius atya-

nak, a nordalbingiak elso ersekenek es minden eszaki es keleti nepek lega-

tusanak elete szerencsesen. Amen.«— ^) Ez a fejezet hianyzik a kesobbi

szerkezetben. — ^) Apostolok cselekedete 9., 15. — *) Jelenesek 14., 4.
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dicso peldat utanozott, kinek megadatott, hogy egymagaban

egyesitse annyinak erenyeit, ki artatlan lelekkel es sziiz tiszta

testtel fogja a sziizekkel egyetemben kiserni a baranyt, a hova

csak megy, ki a Krisztus megvallasaban, mint vegig allhatatos,.

folotte dicso helyet fog nyerni a hitvallok kozott, ki az apos-

tolokkal egyiitt ama dicso szeken fog iilni es itelni fogja a

megujulaskor azt a vilagot, a melyet megvetett, es el fogja

nyerni a vertanukkal egyiitt az igazsag koronajat es a ver-

tamisagnak azon palmajat, mely neki istenileg lett megigerve.

Tudvalevo dolog, hogy ketfele vertanusag van, az egyik titkos,

az egyhaz bekeje idejen, a masik nyilvanos, az iildozes halalos

kimeneteleben ; 6 mindkettohoz eros akarattal vonzodott es

az egyiket tenyleg el is nyerte. Mivel ugyanis onmagat siras,.

virrasztas, bojtoles, testi sanyargatas es teste kivansagainak

megfekezese altal szive oltaran Istennek naponkent felildozta,

ezaltal valoban elnyerte azt a vertanusagot, a mit beke idejen

lehetett elnyerni. Minthogy pedig a nyilvanos testi vertanii-

saghoz is megvolt a vagya, a mit cselekedettel el nem nyer-

hetett, elnyerte akaraterejevel. Ambar a testi vertamisagot

sem tagadhatjuk meg tole egeszen, ha figyelembe veszsziik azt

a rengeteg testi szenvedest, a mit az apostolhoz hasonloan az

tJrert szenvedett. Utazas kozben gyakran forgott folyovizek

veszedelmeben, tolvajok veszedelmeben, veszelyekben nemzet-

behjei, veszelyekben a poganyok miatt, veszelyekben a varoson,.

veszelyekben a pusztakon, veszelyekben a tengeren, veszelyek-

ben a hamis atyafiak kozott ; faradozasban es nyomorusagban,

sok virrasztasban, ehsegben es szomjusagban, sok bojtolesben,

hidegben es mezitelensegben. Azonfeliil a mi kiviilrol j6, az 6

mindennapi szorongasa, valamennyi egyhaz gondviselese. Ki

szenvedett, ha 6 nem szenvedett volna ? Ki botrankozott,

hogy 6 ne egett volna P^) Lehet-e ilyen koriilmenyek kozott

a vertanusagot elvitatni attol, a ki az Urert oly sok testi es

lelki gyotrelmet szenvedett ? Mert ha egyediil a testi szenvedes

altal kioltott elet mondatik vertanusagnak, akkor az tJr nem
nevezne Szent Janos evangehstat olyannak, ki az 6 kelyhet

inni fogja,^) mert — mint tudjuk — eppen o nem vegezte be

eletet vertanusaggal. Ha pedig az tJr itelete szerint azt nem

^) Pal ap. II. lev. a korint, Kor. 1 1., 26—29.— ^) Mark 10., 35—39.
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ketelkediink a vertanuk koze sorozni, akkor az emlitett szent-

eletii es boldog ferfiiirol sem szabad azt ketsegbe vonnunk.

Vertami volt 6, mert — mikent az apostol mondja — rea

nezve a vilag es 6 a vilagra nezve meg volt feszitve.^) Ver-

tanii volt 6, mivel az ordog incselkedesei, a test vagyai, a

poganyok iildozesei es a keresztenyek ellenkezesei kozepette

elete vegeig rettenthetetlen, tantorithatatlan es Krisztus meg-

vallasaban legyozhetetlen maradt mindig. Vertanu volt 6, mert

ha a martyrt taminak mondjuk, ligy 6 az Isten igejenek es a

kereszteny nevnek valosagos tanuja volt. Azert tehat senki

ne csodalkozzek azon, hogy az altala oly forron ohajtott es

megigertnek velt vertamisagot nem nyerte el, mivel az ezen

nev ertelme szerint nem lett neki hatarozottan megigerve,

Bizonyara a nyilvanos testi vertanusagban lelkebe talan valami-

fele onhittseg belopozhatott volna. Hogy ettol meg legyen

orizve, az isteni gondviseles azt tartotta jonak es azt engedte

meg neki, hogy erdemei ne cs61<kenjenek, hanem hogy alaza-

tossaga, erenyeinek ezen ore, meg legyen vedve. Mindezek utan,

mivel a mar elmondottakbol kivilaghk, hogy mily nagyszent-

segu es Isten elott mily nagyerdemii volt ama ferfiu, nincs

mas hatra, minthogy a mikent 6 Krisztusnak mindenben

hiiseges kovetoje volt, ugy iparkodjunk mi is 6t k6vetni. Mert

€sak ugy vahk val6ra, hogy 6 is veliink leszen a f61d6n a

vilag vegezeteig, es hogy a jelen eletpalya megfutasa utan meltok

lesziink vele a mennyekben elni. Mert elni fog 6 veliink itt e

f61d6n, ha k6vetjiik 6t eletszentsegben es tudomanyban. Mi is

elni fogunk vele a mennyekben, ha peldait utanozva, ahhoz

t6reksziink, a kihez 6 elottiink eljutott, a mi Urunk Jezus

Krisztushoz, ki, mint Isten, az Atyaval es a Szentlelekkel

egyetemben el es uralkodik mind6r6kk6n 6r6kke. Amen.

*) Pal ap. lev. a galat. 6., 14.
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A mindig tiszteletteljes emlekezetii Rimbertus piispok

eletrajzat ohajtvan megirni, legjobb tudomasunk szerint hitelt

erdemlo modon beszeljiik el, hogy mino alkalombol hivatott

meg eloszor a papsagra, ki vezerelte 6t arra, mino haladast

tanusitott es azutan mint piispok mikeppen elt.

1. A mikor Lajos csaszar a frankok birodalmaban ural-

kodott, Istentol nyert felmagasztaltatasat nagy buzgosaggal

azzal viszonozta, hogy nagy gondot forditott arra, miszerint

Istennek egyhazai, a melyek birodalmaban alapittattak, illo

modon gyarapodjanak es hogy Istennek szolgai es szolgaloi

allasuknak megfelelo tiszteletben meg inkabb novekedjenek.

E fdlott valo folytonos elmelkedese kozben isteni sugalmazas

folytan eszebe jutott az is, hogy folseges edes atyja, Nagy
Karoly, a szasz nepet, mely addig poganysagban elt, mikeppen

teritette Krisztus hitere ; miutan pedig ezen tartomany reszere

elegendo szamu piispokot rendelt es azok kozott a piispoki

szekeket bolcsen szetosztotta, mikeppen tartotta fenn ama tar-

tomany legeszakibb reszet a vegbol, hogy ott majd erseki

szeket letesit, a honnan az Isten igeje hirdettessek a szomszed

nepeknek, nevezetesen a svedeknek, danoknak, norvegeknek,

farriaknak, gronlandiaknak, islandiaknak, skandinavoknak, szla-

voknak, valamint az 6szakon es keleten lako barmi neven neve-

zendo osszes nepeknek, a kik eddigele a poganysagban teve-

lyegnek.

2. Ily nagyszabasii munka czeljara alapittatott es szen-

teltetett a hamburgi egyhaz a danok es a szlavok toszomszed-

sagaban, t. i. Szaszorszag veghataran a nordalbingek kozott

;

es az az egyhaz ama helyek lakoival egyiitt ugyanazon dicso-
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seges Karoly csaszar parancsa folytan papok kormanyzatara

bizatott mindaddig, mig elegendo piispoki jovedelem biztosi-

tasa utan alkalmas id6pontban oda erseket nem szenteltet.

Mielott azonban ezen fogadalmat megvalosithatta volna, az

elok sorabol elkoltozott ; fia, a mar emlitett legjamborabb Lajos,

annak ebbeli szandekat hiveivel megbeszelven, Anskariust,

a nagyszentsegii ferfiut, mikent edes atyja rendelte, az

erseki kivaltsag magas meltosagara emelte es a mar emli-

tett uj egyhaznak es a hitet nem ismero nepeknek kormany-

zojava es a meg nem hivo nepek kozott az isteni ige mag-

vetojeve rendelte. A ki tudni kivanja, mikeppen gyarapodott

gyermekkoratol fogva Isten felelmeben, elte folyaman mino
elohaladast tett az erenyek gyakorlataban, mennyi csoda iga-

zolta fopapi es igehirdetoi tenykedeset, mikent lett hivatalos

allasa az apostoK szentszek reszerol kivaltsagokkal megszilar-

ditva, mino buzgalmat fejtett ki es mino eredmenyt ert el a

lelkeknek Isten szamara valo megnyereseben, kiket naprol-

napra reszint a hitben erositgetett, reszint a poganysagbol

vezetett a keresztenysegre, az olvassa el eletrajzat es lassa,

milyen szenteletii ferfiii volt 6. Mi most az 6 szent eletenek

utanzojarol, egyszersmind meltosagaban utodjarol, Rimbertus-

rol akarunk irni es elso sorban is megkezdjiik annak eloadasat,

mikent ismerkedett meg vele, tovabba mily benso baratja volt.

3. Mivel az emlitett hamburgi uj egyhaz sziik hatarok

koze volt szoritva es ama nagy hivatasra, a mely — mint

mondottuk — annak piispokere volt ruhazva, a kornyekbol

gyiijtott jovedelmek nem voltak el^gsegesek es a befolyhato

jovedelmeket is a gyakran betoro ellenseg elrabolta : hogy

ez a koriilmeny Isten szolgajanak predikatori tiszteben, a

minek a poganyokhoz valo legdtioja a tortenelemben nevez-

tetni szokott, akadalyul ne szolgaljon, emlitett Lajos csaszdr

a GalHaban fekvo bizonyos Turholt nevii zardat adomanyozta

allando hasznalatul ama legdtionak. A mikor egyszer a piispok

ur eppen ott tartozkodott, latta, hogy nehany gyermek trefasan

fecsegve sietett a templomba. Ezek koziil egy, csaknem a leg-

kisebb, komolyan lepdegelt be, ovatosan tartozkodott a gyer-

mekes csintalansagtol, istenfeloen es tisztelettudoan vegezte

imajat es a mint felallott, keresztet vetett magara, egyszoval

mindenben komolysagot mutatott, mintha erettebb koru lett
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volna. A szent ferfiu pedig eszrevette, hogy a kis gyermekben

az isteni szolgalat irant mar nagy a vonzalom ; magahoz hivatta

annak sziileit, a kiktol megtudta, hogy Rimbertus a neve es

azok beleegyezesevel feladta neki a hajkoronat es az egyhazi

ruhdt. Igy atyai szeretetebe fogadva, annak nevelteteser61 gon-

doskodott. Nehany napi ott idozes utan eltavozott onnan es

nagy buzgosaggal teljesitette a poganyok kozott elvallalt kovet-

segenek lelkipasztori teendoit.

4. Ezek utan az Isten elott mar kedves fiu naprol-napra

gyarapodott a komolysagban es nagy buzgalommal latott a

szabad tudomanyok elsajatitasahoz es ezek kozott szoktatta

magdt az imahoz es sok j6 cselekedetekhez ugy, hogy nehany
ev mulva ugy a tudomany, mint az erenyek gyakorlataban

teljes erettsegben tiindoklott. £s mar akkor — mint a zsol-

taros mondja — heviilt benne a sziv es elmelkedeseben fel-

gyuladt a tiiz annak felfedezesere, a minek vegrehajtasa leg-

inkabb valik az eletben hasznara, Mikozben ilyenek felett

elmelkedett, eszebe jutott, hogy egy bolcs szerint ^) az elet-

bolcseseg alapjat a halalrol valo elmelkedes kepezi ; ezert fel-

tette magaban, hogy egesz eleten at a bolcseseg ezen fo sza-

balyat koveti, nehogy halala orajan az a gondolat szomoritsa,

hogy elobb elhanyagolta az arrol valo elmelkedest, hanem
inkabb, hogy melto legyen a szentiras ezen figyelmezteto sza-

vainak megtartasa altal : »Minden cselekedeteidben megemle-
kezzel utolso dolgaidrol es orokke nem vetkezel«2), a menn^d-
ben emberileg szolva lehetseges, biinoktol valo ovakodasa

vagy azok megbocsatasa felett biztosan orvendezni.

5. A tisztelendo fopasztor pedig, a ki 6t az isteni szol-

galatba fogadta, mint eletrajzaban olvashatni, a vele torte-

nend6 dolgokrol es csaknem minden teendojerol elore szokott

utbaigazito ertesiilest nyerni reszint alomlatas, reszint bels6

kinyilatkoztatds 41tal. Ezen bels6 lelki kinyilatkoztatast elet-

ir6i olyannak kepzelik, mint a min6r6I az apostolok cseleke-

deteiben tobbszor van sz6 : »monda a lelek ennek, vagy annak
a tanitvanynak«. Miert is bizonyos, hogy az Isten szolgaja

nem veletlensegb61, hanem isteni sugallat folytan, melyet mint

lelki ember termeszetfolotti modon szokott nyerni, alkalmazta

1) Plato. — 2) Eccli. 7., 40.
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ezt a szobanlevo boldog fiut atyai nagy joindulattal az isteni

szolgalatra ; sot inkabb a vele valo nyajas beszelgetes hang-
javal es szelid banasmodjaval is valosziniive tette, hogy az

Isten tenyleg azt sugallta neki, miszerint ez leend utodja a

piispoksegben. Mikor pedig a tudomanyok elsajatitasaban es

az iskolai szabalyok teren a tanitok feliigyelete iranyaban

eloszor megsziint, kozonsegesen szolva, mikor kilepett az iskola

falai koziil, a piispok ur 6t tiistent elvalaszthatatlan tarsava

tette a legatioban. Es a mikor abbol az emlitett zardabol,

a melyben neveltetett, kijott, nagy orommel fogadta es bepillan-

tast engedett neki minden tenykedesebe, a mivel akar titkon,

akar nyiltan szolgalta Isten iigyet.

6. Vegiil pedig, mikor egy napon rendes szokas szerint

egyiitt imadkoztak es ima vegeztevel a templombol mar tavozni

kesziiltek, a piispok felismerven tanitvanyaban az isteni kegye-

lem titokzatos miikodeset, e szavakat intezte hozza : »Rim-
bertus fiam ! — ligymond — annak kell mindig halat adnod,

a ki teged a vilag zavaros arjabol a beke csarnokaba hivott,

a kihez, a mint litom, lelkedbol vonzodol : bevallom, hogy
forro szeretettel vagyok irantad es legy meggyozodve, hogy
hozzad valo szeretetem megmarad vegig.« Kinek az valaszolva

monda : »Uram ! nem vagyok en melto a te nagy kegyelmedre.

Minthogy pedig irantam megis oly igen kegyesnek mutatod
magadat, csak azt kivanom, hogy reszesiiljek a jovo eletben

Isten elotti erdemeid jutalmaban.« A szenteletii piispok, kirol

emlitettiik, hogy Isten kegyelme a jovendok megismeresere

gyakran vilagositotta fel lelket, tisztelendo Rimbertus ezen sza-

vaira egy szoval sem valaszolt mindjart, hanem csak harmad-
napon, a mikor mar amannak a lelke kifaradt a folott val6

toprengeseben, hogy amaz ohajanak nyilvanitasakor miert hall-

gatott a piispok lir, vigasztalasul ezeket mondotta : »Mar meg-
tudtam az "Ort^l, hogy a jov6 eletben, a mikent kivantad, egy-

mastol nem fogunk elvalasztatni ; orok boldogsagban lesz majd
ott resziink, ha az odajutast nem tulajdonitjuk oneronknek,

mivel ez kev^lyseg, a mely altal a gonoszat cselekvok elbuktak,

ha a szentiras ezen szavait henyesegbe meriilten szem elol nem
tevesztjiik : »Istenben fogunk er6t kifejteni,«i) hanem ha arra

^) 59. Zsolt. 14.
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toreksziink, liogy eros akaratuak legyiink naponkent a j6 cse-

lekedetre, mint a hogy Szent Gergely int, es ha folyton abban

bizunk, hogy az Isten segitsegevel fog megval6sulni.« Ha pedig

valaki a felett csodalkoznek, hogy a piispok harom napig vart

a feleletadassal, jusson eszebe, a mi fontebb mar mondva volt,.

hogy az isteni kegyelem sokszor vilagositotta fol ertelmet a

j6vend6k megtudasara, a mirol eletirataban a k6vetkez6k

vannak megirva : »Minden fontos iigy elintezesenel ugyanis-

megfontolasi idot akart nyerni, 6s vaktaban soha elobb nem
intezkedett, mig lelke Isten kegyelmetol felvilagositast nem
nyert, hogy mi a helyesebb. £s a mint felso felvilagositas altal

megbizonyosodott a tennivalorol, haladektalanul ligy intezke-

dett.^)« Az olvas6 ertse meg, hogy eletrajzab61 annak bizo-

nyitasara hoztuk fel ezen reszt, hogy szenteletii tanitvanya-

nak, Rimbertusnak kivansagara semmi valaszt nem adott, hanem
csak azt, a mit harom napon at a Szentlelek sugallt elmejebe

azon m6d szerint, a mit az Apostolok cselekedeteibol fentebb

eloadtunk.

7. A szenteletii ferfiu erenyeinek megjovendolesere tortent

egy latomas is, a mely a piispok helynokenek jelentetett ki

felole mindjart Hamburgba jovetelenek elso ejszakajan, mikor

meg zsenge ifju volt. A helynoknek ugyanis ugy latszott, mintha

Rimbertus egy templom tornya tetejen iilt volna es az egen

feltiint egy egyhazi jelveny, a mit mi harangnak neveziink,

errol egy lenbol val6 fonat, a mint szokas, kotel m6djara fiig-

gott le egesz Rimbertusig ; 6 azzal a harangot vigan hiizta

es latta, hogy edesdeden gyonyorkodik hangjaban. Ezen alom-

latasnak megfelelo magyarazatat megtalaljuk a szentirasban.

Mozesnek az Cr a tobbi kozott meghagyta, hogy a kovetkezo-

titkos jelentesii papi ruhak is legyenek : al61 ezen kontos sze-

gelyere granat-almafeleket csinalj kek, voros es ketszer festett

karmazsin selyemb61, csengetyiiket vegyitven kozbe-kozbe.*^)

Hogy ezen csengetyiik odatetele miert parancsoltatott meg„

az kitiinik az alabbiakb61 : »hogy hallassek a csenges, a mikor

a fopap a szentelybe megyen, vagy kijon az tJr szine elott

es meg ne haljon.«^) Mert a be- vagy kilepo pap meghal, ha

nem hallik r61a a csengetyii szava ; mivel maga ellen hivja ki

1) 36. fej. — 2) Exod. 28., 3S. — ^) Exod. 28., 35.
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a titkos biro haragjat, ha predikalas nelkiil lep be. Mivel tehat

az vala jovendo, hogy Isten szolgaja az egyhazi meltosag leg-

felso fokara emelkedve lelki diszekben ragyogjon, hogy mond-

hato legyen, miszerint predikalasi kotelmet jelesiil vegezte, a

templom tornyan valo elhelyezkedese helyesen latszott jel-

kepezni a piispoki magas allast, a honnan a tanitas kellemes

es egbe emelo hangzataval isteni szolgalatra hivogatja Krisz-

tusnak szent nepet. Az ezen latomasban feltiint kellemetes

csengesu egi harangocska pedig azt jelenti, a mit a fopap

ruhajan levo csengok. Hogy a szentirasbol peldakeppen fel-

hozott papi oltony diszitmenyeit hogyan viselte magan lelki-

k6ppen allandoan, azt tanulsag, valamint kovetes czeljabol az

olvasoknak elhataroztuk eloadni. O ugyanis viselte a granat-

almakat, melyekben a szamtalan magvacskat egy kiilso bur-

kolat takarja ; mivel sokfele erenyet mindig a szeretet bur-

kolataval takarta be minden oldalrol, Ezen granatalmak pedig

kek, piros es ketszerfestett karmazsin selyembol kesziiltek,

a mik 6 ra igen szepen alkalmazhatok. Mert szivenek teljes

vonzalmaval vdgyodott az egiek utdn — ezt jelkepezi a kek

szin ; Krisztus neveert kesz volt szenvedni a vertanusagig, ezt

jelzi a piros szin ; Isten es felebaratai szeretetet a ketszer-

festett karmazsin jelkepezi. £s valamint a len, miutan a fold-

bol kiasatik, hosszu miivelettel, t. i. szaritassal, veressel, tisz-

togatassal, dztatassal es szovessel vesziti el fiives voltat es

lesz feherr^ : azonkeppen 6 is nagy onmegtagadas aran, a vele-

sziiletett termeszetes nedvet mintegy kiizzadva, a b6jt61es,

virrasztis, ima, lelki olvasmany, tiirelem es alazatossag allando

gyakorlata folytan jutott abba az Istenhez melt6 megtisztult

allapotba. Ezekkel egyetemben viselte a kozbeszott csengoket

is ; a mennyiben ritkan lehetett tole mas egyebet hallani, mint

az emlitett erenyeknek kellemetes szozatat, a mit hallgatoinak

lelke, cselekedeteinek kitun6sege miatt ismetelten magasztalt,

mikent azt a rola irt ezen k6nyvecske tovdbbi el6adasa is mutatja.

8. A mikor meg el6denek, Anskarius urnak szolgalataban

volt, megjelent neki a mar reg elhunyt Arnulfus aldozar es

mikor tudakozodott annak masvilagi sorsa felol, az szomoriian

igy vdlaszolt neki : »En — ugymond — f61di eletemben lelkem

iidve munkalasaban hanyag voltam, a magam iranti k6teles

szigorusagot nem tartva meg, gyakran meriiltem henye tetlen-
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segbe es neha-neha meg parancsolt bojti napon is ettem hust

es az etel-italban valo egyeb tilalmakat gyakran megszegtem.

Ilyen biineim miatt ezideig nem voltam melto Isten szine ele

jarulni. De ha te, — folytatta tovabb — testver, kesz volnal

erettem kenyerrel, soval es vizzel megelegedve, a tobbi etelekt51

negyven napon at onmegtartoztatast gyakorolni, ligy hiszem,

hogy akkor Isten irgalma altal visszavettetesem iteletetol,

vagyis biintetesetol megszabadulok.« A mikor latomasaban

megigerte annak, hogy meg fogja tenni, felebredt es mihelyt

a piispok urral besz^lhetett, tiistent elmondotta neki latomasat.

Miutan tole tanacsot nyert, az egesz negyven nap alatt kenyeren

es vizen kiviil egyeb taplalekot nem vett magahoz. Ezen id6

alatt oly iszonyu fogfajasban szenvedett, hogy a kenyerfalatokat

nem volt kepes osszeragni. Ez okbol a kenyeret felaprozta,

ugyszolvan szetmorzsolta, vizbe aztatta, hogy peppe valjek

fogai konnyebbsegere. Ebben, onmegtartoztatasa erdemeinek

gyarapitasara is, hianyoztak mindazok, a mik a kenyerben az

egyszerii siites altal letrejonnek, u. m. : az etel ereje, ize es

az elvezes kelleme. A mikor pedig a bojtoles napjai leteltek,

az elobb emlitett aldozar megjelent latomasban egy Helahwih

nevii es regota inaszakadtan fekvo asszonynak. Ennek tagjai

a hosszu betegseg folytan nehezekke valtak, de mindazonaltal,

a mint Szent Gergely mondja valakirol, a betegseg nem tette

keptelenekke tagjait a ]6 cselekedetre. Ugyanis naponkent

elvitette magat a templomba, hol orommel hallgatta az orok

elet igeit ; kepessege szerint ejjel s nappal hymnusokat zengett

es enekelt. Mint mondva volt, az az aldozar megjelent neki

«s felkerte, hogy adja at Rimbertusnak, az Isten szolgajanak

forro koszonetet megszabadulasa erdekeben teljesitett dnmeg-

tartoztatasaert es elmondotta, mily nagy hasznara volt az

neki, mert a helyette teljesitett onmegtagadas altal eloszor

Isten litdsara jutott, azutan pedig az egi csarnokba valo be-

lepes szabadsagaval lett megajandekozva. »Maga Rimbertus

pedig, — monda — azok koze van szamitva, a kikrol mondva
van : fenyleni fognak az igazak es mint a szikrak a nadasban,

ide s tova futkosnak«^) es a kikrol a zsoltaros mondja : »ereny-

r61 erenyre mennek.«^) Isten szolgajanak lelkeben az ilyen

1) Bolcs. 3., 7. — 2) 83. Zsolt. 8.

Gombos : Kozepkori Kr6nikasok. X.
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latomasok nem keltettek felfuvalkodottsagot, hanem az ala-

zatossag legbiztosabb utjan haladva, ugyszolvan naponkent

emelkedett az erenyek lepcsojen ugyannyira, hogy folyton

szem elott latszott tartani Szent Gergely ezen mondasat : »Test-

verek ! mindegyiktek torekedjek nagy lenni, de azert ne tudja,

hogy valoban nagy, nehogy, a mig a nagysagot elbizakodva

onmaganak tulajdonitja, elveszitse azt.«^)

9, Mig az tJr szolgaja, Anskarius, eletben volt, addig az IJr

mdsik szolgaja, Rimbertus, mint a ki a tobbieknel sokkal bizal-

masabb baratja volt, minden iigyeben otfszokott lenni, a mit

bizonyit az a konyvecske is, a melyre miiviinkben gyakran

hivatkozunk es a melyet a nevezett piispok viselt dolgairol maga
Rimbertus es egy mas tanitvany adott ki. Abban a konyvben

ugyanis tobb helyen van emlites teve egyik hiiseges tanitva-

nycirol, a kivel az olvaso ott gyakran talalkozik, a ki nem
volt mas, mint maga Rimbertus, mivel pedig, mint mondottuk,

egy masikkal egyiitt 6 volt megiroja azon esemenyeknek, azert

a dolog igazsagat neve elhallgatasaval akarta eloadni, nehogy

ugy tiinjek fel, mint a ki kerkedve hozza elo a bizalmasabb

viszonyt. Mert Szent Janos evangelista is igy tett evangeliuma-

ban, a mikor, a helyett, hogy sajat szemelyet megnevezte

volna, inkabb jarulekos dolgok jelzesevel utalt onmagara. Hogy

pedig a piispok urral Rimbertust, a szenteletii ferfiut, mily

benso bizalmas viszony fiizte ossze, az az emlitett konyvecs-

kenek ama szavaibol tiinik ki, a melyek a piispok ur halalarol

szolanak, mondvan : »miutan az tJr testet es veret aldozasban

magdhoz vette, a szent piispok esedezve kerte az Urat, hogy

bocsasson meg mindazoknak, kik ellene barmi modon vetettek.«

Azutan pedig gyakrabban ismetelgette ezeket a versecskeket :

»Irgalmad szerint emlekezzel meg rolam : a te j6 voltodert

Uram, es Isten legy irgalmas nekem, biinosnek, es a te kezeidbe

ajanlom, Uram, lelkemet.« Mikor ezeket mar sokszor elmon-

dotta 6s a siirii lelekzetveteltol tobbszor mar nem volt kepes

ismetelni, meghagyta egyik testverenek, hogy az enekelje el

helyette tobbszor. Ekkor eg fele nezve az 'Cr kegyelmere ajan-

lott lelket kilehelte.2) Az pedig, a kit felszolitott, hogy helyette

az ima szavait ismetelgesse, Rimbertus vala ; beszelokepessege-

1) Hom. 7. in Evang. — ^) 41. fej.
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nek megfogyatkozasaban a piispok ahitatanak szavait azon

meggyozodessel bizta rea, hogy az 6t helyettesiti, a mikor 6

haldoklasaban az imakat mar nem kepes vegezni ; mert egy-

reszt nem taplalt semmi ketseget az irant, hogy annak konyor-

gese elete erdemeire valo tekintetbol meghallgatast nyer, mas-

reszt pedig meg volt gyozodve, hogy a mit az tett, olyan,

mintha 6 maga tette volna, mivel bennok mindig egy sziv es

egy lelek, egy szellem es egy hit lakott.

10. Vegiil pedig mikor Anskarius urtol halalos betegsegeben

tanacsot kertek utodjanak valasztasat illetoleg, sot egyesek

kerdeztek Rimbertus felol is velemenyet, mint mondjak, azt

felelte, hogy e felol hatarozni nem tartozott az 6hatask6rebe, mert

evvel talan a piispoksegben sokakat megbantana, hogy a kede-

lyeket inkabb bekeltetnie kellett volna, nem pedig felizgatni,

hogy esetleg oly szemelyt jelolne utodjanak, ki talan alkal-

matlan voltaval terhere lenne alattval6inak, mi miatt 6 ellene

tamadnanak keserii panaszok. »Rimbertus erdemes voltat ille-

t61eg •— ugymond — legyen tudva, hogy az meltobb az erseki

meltosagra, mint en az alszerpapira.« A szent piispok ezeket

nagy alazatossagaban mondotta onmagarol, mint igazi kove-

t6je azon szabalynak, mely 6t magat egykor a szerzetesi toke-

letessegre vezette, es a mely igy szol : »Az alazatossag hetedik

foka az, ha a szerzetes onmagat nemcsak mindenkinel cseke-

lyebbnek mondja szajaval, hanem egyszersmind bens6seges

hittel hiszi is sziveben es igy szol alazatosan a profetaval

:

»Fereg vagyok es nem ember.«^) A szenteletii feriiak ugyanis

kivalo dolgaikban 6nmagukr61 kicsinyl61eg szoktak szolani,

Davidhoz hasonloan, a ki, mikor az tJr frigyszekrenye k6riil

tanczolt, birodalma hatalmas voltat kevesre becsiilve, onmaga-

rol igy szolott : »Jatszom is, alabbvalo is leszek meg inkabb,

mint voltam es alazatos leszek szemeim el6tt.«2) Az apostol

is figyelmeztet, mondvan : »Tegyetek teljesse az en 6r6m6met

az altal, hogy ugyanegyet ertsetek, egyenl6 szeretettel birjatok,

egyakaratiiak, egyertelmiiek legyetek, semmit sem teven ver-

sengessel, sem hiii dics6segb61, hanem alazatossaggal egymast

tobbre becsiilven.«^) Ezek k6ziil az els6t, t. i. a profetaszavat,

szent Anskarius annyira megorizte magaban, hogy bels6 alaza-

^) 21. Zsolt. 7. — 2j II Kir. 6., 22.— ^) Pal ap. lev. a filipp. 22.

8*
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II.

tossagbol nem kivant kiilso tiszteletet, mintegy mondta :

»jatszom es alabbvalo leszek« ; bensejeben nem fuvalkodott

fel a miatt, hogy magat kiilsoleg lekicsinyelte, hanem kovette

annak folytatasat is, t. i, »es alazatos leszek szemeim el6tt«,

azaz : a mily csekelynek mutatom magamat kiilsoleg, olyannak

tartom belsoleg is. Onmaganak kevesre becsiilese kovetkezte-

ben teljesitette az apostolnak fentidezett szavait is, hogy t. i.

tavol allott tole mindenfele versenges es hiii dicsoseg Co ala-

zatossagaban masokat tokeletesebbnek tartott maganal ; innen

volt az, hogy — mint fentebb mondottuk — Rimbertusrol, a

boldog ferfiurol azt tanusitotta, mintha az nagyobb erdemii

lett volna, mint 6. Habar alazatossagbol mondott magarol

ilyesfeleket, megis nem a mi dolgunk egyiket a masik fole

helyezni, hanem kotelessegiink hinni, miszerint erdemeik tekin-

teteben egyenlok voltak, kik, bar kiilonbozo idoben, de egyenlo

szent buzgalommal miikodtek ugyanazon szent hivatasban.

II. Habar a szent piispok — mikent most mondottuk —
nem szivesen akart masokkal szot valtani utodja szemelyet

illetoleg, hogy kikeriilje azok nemtetszeset, mindazonaltal, hogy

csaknem mindenben bizalmasat ez iigyben vegre is tajekoz-

tassa, halala elott harom nappal az Isten emberenek, Rim-

bertusnak, feltarta ama titkat, miszerint halala utan neki kell

a piispoki meltosagra emeltetnie.^) Ez akkor szabadkozni kez-

dett, mondvan, hogy ily magas hivatalra neki sem elegendo

ereje, sem megfelelo erdemei nincsenek. A szent piispok emle-

keztette 6t arra, hogy a mit el6re mondott neki, az az Isten

akarata, megfelel6 intelmeket adott, hogy akaratat tartozik

Isten akaratanak alarendelni, mint Szent Tamas, a ki igy

szolott : »Uram vagy te es en a te szolgid, legyen a te aka-

ratod.« Rimbertusnak, a felmagasztalt ferfiunak nem volt ereje

ezek utan ellenszegiilni vagy ellentmondani, mert j61 tudta,

hogy a piispok ezeket ipteni sugallatb61 meritette. Sem a pap-

sag, sem a nep reszer61 nem meriilt fel az irant ketseg, hogy

a sok koziil kit valaszszanak ki ; hanem Anskarius piispok lir

temetese napjan azonnal Rimbertust szemeltek ki egyertel-

miileg valamennyien. A megegyezes letrejotte utan tisztelend6

Thiadricus mindeni piispok es Adalgarius ujcorbiai apat el-

1) 865.
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vezettek 6t az akkori kiralyhoz, fdlseges Lajoshoz. Ez 6t tisz-

telettel fogadta es a piispoki palcza szokasos megajanMsaval

elnyerte a piispoki hatalmat. A romai szek apostoli papainak

leveleiben pedig, melyekben az altala akkor elnyert szek erseki

kivaltsaga torvenyesen van rendezve, az is benne foglaltatik,

hogy arra val6 tekintettel, miszerint ezen szek lijabb keletii

es a pogany nepek meg nem tertek meg, mi miatt nincsenek

suffraganeus piispokei, kik az egyik ersek elhalalozasa utan

az utod felszenteleset eszkozolnek, legyen akozben a csaszari

palota intezkedesere bizva az id6k folyaman kovetkezo piispokok

felszentelese mindaddig, mig a suffraganeus piispokok szama,

kik azt felszentelni kanonilag vannak kotelezve, a nemzetek-

bol^) ki nem tehk.^) Ezen rendelkezes ertelmeben tehat a dicso-

seges kiraly tisztelend6 Rimbertust elkiildotte Liudbertus

mainzi ersekhez, a ki 6t a kiraly parancsara otykeppen con-

secralta, hogy a consecralashoz nem egy erseki szeknek, hanem
kett6nek suffraganeus piispoke jott segedkezni, t. i. Liudhardus

paderborni piispok, ki a mainzinak volt suftraganeusa es a

mar emlitett Theodericus, a ki a kolni erseknek volt suffraganeus

piispoke. Ezeknek kiil6nb6z6 helyr61 valo ilyeten megjelenese

azert volt helyes, hogy ligy az 6 felszentelesenek a tenye,

valamint ugyanezen szek elso ersekenek, Anskarius urnak

hasonlo modon tortent felszentelese szolgaljon a j6v6re nezve

bizonyitekul arra, hogy ezen szek piispokenek felszentelese

nevszerint egy piispoknek se tartozzek hatas- es jogkorebe,

hanem — mik^nt mondottuk — legyen az az uralkodohaz

gondjara bizva mindaddig az ideig, mig a felszentelesre jogo-

sult piispokok szama a nemzetekb61 ki nem telik.

12. Ezen nagyszentsegii ferfiunak pedig volt egy regi foga-

dalma, hogy t. i. Anskarius ur halala utan azonnal elfogadja

a szerzetesi szabdlyzatot es ruhazatot. Ez okbol az 6t consecralo

piispokok tanacsara felszenteltetese utan azonnal az ujcorbeiai

zardaba sietett es fogadalma szerint feloltotte azon szerzet

ruhajat, a szerzetesi eletmodra tett fogadalmat pedig ugy tel-

jesitette, hogy a mennyiben piispoki hivatalaval jaro faradalma

es elfoglaltsaga megengedte, Szent Benedek szabalya szerint

^) T, i. id6vel az egyhaz kebelebe tero pogany nepekb61.

^) IV. Gergely kivaltsaglevele.
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intezte tarsalgasat, eletmodjat es engedelmesseget. Es hogy

ezen fogadalom gyakorlati kivitelet minel jobban megszokja,

azt kerte, hogy a zarda tagjai koziil adjanak melle valakit,

hogy az, mivel 6 a zardaban nem lakhatott, tamogassa ot a

szerzetesi szabaly szerinti allando elmelkedesben es az onmeg-

tagadas gyakorlasaban. Miert is jonak lattak melle adni Adal-

garius szerpapot, a kivalo kepessegii ferfiut, a fentemhtett

zarda apatjanak hasonnevii feltestveret. Ez a tiszteletremelto

ferfiu meg ma is eletben van, ki koveti 6t az eletszentsegben

es utodja meltosagaban. Ez masokkal egyetemben tanuskodik

arrol, hogy a szenteletii piispok, kinek elettort^netet irjuk, a

szerzetesi tokeletessegbol fopasztori terhes gondjai kozott sem

veszitett, annyira nem, hogy a tokeletesedes eszkozeit a zarda-

beh szabalyok szerint senki sem alkalmazta oly mervben,

mint 6. Cselekedeteit pedig aHg vagyunk kepesek elmondani

;

de tudomanyunk is gyenge ahhoz, hogy elbeszeljiik vagy leg-

aldbb megfelelo forgalmat alkossunk Istennel valo napon-

kenti tdrsalkodasdrol es az egbe valo vagyakozasarol. Sulyos

biinnek tartott valamelyes szabad idot Isten miive nelkiil tol-

teni ; hanem ima utan lelkiolvasmany, olvasmany utan meg

mindig ima kovetkezett nala. Es ha olyas valami adta magat

el6, a mi 6t az imdban akadalyozta, fel kell rola tenniink, hogy

folyton imadkozott, mikent Szent Agoston tanit, mondvan :

»A ki isteni hivatasban foglalatoskodik, annak minden tette

es szava imadsagnak vetetik.«

13. A virrasztast m6djaval gyakorolta ; az onmegtartoz-

tatast oly modon gyakorolta, hogy naponkent bojtolt es jol

nem lakott. E tekintetben Szent Jeromoskent arra torekedett,

hogy etvagyat csak oly sziiken elegitse ki, hogy eppen ereje

legyen a szent olvasas, a zsoltar enekles, a misezes es a piispoki

tenykedes elvegzesere. »Mert — mondja ugyanazon Szent Jero-

mos — nem hasznal az semmit, ha ket-harom napon at iires a

gyomor, de azutan megtelik es bojtoles utan alaposan belakik.

Mert a jollakastol mindjart ellankad a lelek es a megontozott

fold busan hajtja a bujasag tovises dudvaj4t«. Ettol az Isten

embere magat — mikent mondottuk — meg6rizni 6hajtvan,

a b6jti szabalyzatot ugy tartotta meg, mint a hogy az tJr a

zsidoknak szemrehanyast teve — mivel azok nem fogadtak

be sem a b6jt6t megtarto Janost, sem 6t magat, ki evett es
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ivott — monda : »Es igazolva lon a bolcseseg minden 6 fiai-

t61« ; ^) bizonyitvan ezaltal azt, hogy a bolcseseg fiai fel-

fogjak, miszerint az igazsag sem nem az onmegtartoztatas-

ban, sem nem az evesben all, hanem azon lelki keszsegben,

mely elszenvedi a sziikseget es a bosegben megorzi a mertek-

letesseget, nem azert, hogy magat sanyargassa es hogy kello-

keppen egyek vagy ne egyek, mert nem az eves, hanem a testi

kivansag rovando meg.

14. Mindazon intezmenyt is, a mit boldog emlekii elode

a szegenyek javara es ellatasara letesitett, egeszben fenntar-

totta ; sot minden igyekezettel gondoskodott rola, hogy minden

e czelra szolgalo intezmeny az 6 idejeben semmi kart ne szen-

vedjen, hanem inkabb naponkent nyerjen valamit az 6 jovol-

tabol. Volt ugyanis piispoksegeben egy intezet a sziikolkodok

segelyezesere alapitva, a melyre oly boseges segedelem for-

ditodott, hogy ugy tudjuk, miszerint az bokeziibben es bol-

csebben soha ellatva nem volt. Sot piispoksegen kiviil is, barhol

volt, mindig rendelt egyeseket, kiknel a szegenyeknek osztando

penz volt, neki maganak is volt oveben mindig egy penzzel

telt erszeny, a vegbol, hogy tudjon azonnal adni a jelentkezo

szegenynek, ha alamizsnaosztoja esetleg nem lenne jelen.

Mert meg volt benne az a joindulat, hogy az ilyenek koziil

egyet sem engedett segely nelkiil eltavozni ; es oveit is hasonlo

eljarasra sziinteleniil osztonozve szokta mondani : »Egyetlen

szegeny segelyezeseben sem szabad kesedelmeseknek lenniink,

mivel nem tudjuk, melyik a Krisztus, vagy mikor jon hozzank«.

15. Ekozben az ige alamizsnajat is, Szent Gergely figyel-

meztetese szerint, sziinet nelkiil osztogatva, sulyt fektetett

mindig a buzgo tanulasra, gyakorlatilag valositvan meg ugyan-

azon szent doktor mondasat, hogy tobb haszna van annak,

ha az orokke elni akaro lelek az ige eledelevel taplaltatik,

mintha a halando test hasa foldi kenyerrel tartatik jol. E veg-

bol Szent Gergely konyveibol sajatkeziileg keszitett az olvasok

reszere hasznos kivonatot es nehany epiiletes levelet is irt

kiilonfele egyenekhez ; ezek koziil irt egyet a Heresi ^) nevii

zardaban lako egyik apaczanak, Isten szolgalojanak es az

Isten szolgalataban levo tobbi ottani novereknek. Az Istennek

^) Luk. 7., 35. — 2) Nienheerse, Paderborn kozeleben.
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ezen szolgaloja, a kirol szo van, unokahuga volt annak a tisz-

telendo Liuthardus piispoknek, a kirol mar fontebb megemle-
keztiink, a ki a szent eletii ferfiu irant a tisztelet minden erzel-

mevel annyira ragaszkodott, hogy nem csupan 6 maga visel-

tetett hozza szentsege miatt szeretettel, hanem egyszersmind

osszes hozzatartozoit is az oszives joindulatabaigyekezett ajan-

lani, kiilonosen pedig ezen unokanoveret, a kirol szo van, a ki

csecsemo koratol Istennek ajanlottan sziizessegben elt, ki

tulajdon buzgalmaval is erdemesse tette magat a szeretett leany

elnevezesre, a hogy ot a szent f^rfiu szokta nevezni. Ambar
ez a leany, hogy a hivalkodast elkeriilje, nevet nem akarja

ismeretesse tenni, mindazonaltal elhataroztuk a szent eletii

sziizek epiilese czeljdbol a czimzett nevenek elhallgatasaval a

level teljes szovegii kozleset, a mely kovetkezokeppen szol

:

Rimhertus levele. »Nagyon kedves leanyanak, valamint a tobbi

sziizeknek es Krisztus menyasszonyainak Rimbertus, Isten

nyajanak csekely erdemii szolgaja iidvot az tJrban ! Adalgarius

testver a minap visszajoven toletek, elmondotta ream valo

neheztelesteket, mivelhogy csekelysegemtol ritkan kaptok levelet.

Hibamat jovateendo nem talalok alkalmasabb targyat leve-

lem irasara, mint, hogy emlekeztesselek benneteket a szent

eletre tett fogadalmatok megtartasara. Ha tehat feltett szin-

dekotok elnyerni a legmagasztosabb dicsoseget, ligy tartozo

kotelessegtek minden er6vel megovni ugy testi, mint lelki

romlatlansagtokat. A belso tisztasag apoldsa mellett ugyanis

sziikseges az embert folyton osztonozni a kiilso sziizesseg es

dllando romlatlansag megorzesere is. Mert azok a Krisztusnak

igazi es romlatlan sziizei, nem a kik felnek, hanem a kiknek

nincs kedviik a fajtalansaghoz. Ha erzitek, hogy ezen adomanyt

Isten kegyelmebol megnyertetek, mennel nagyobbak vagytok,

a szentirds intelme szerint : »alazzatok meg magatokat min-

denben es az Isten elott kedvet talaltok«.^) Mert azon az liton

kell Krisztushoz, uratokhoz es volegenytekhez eljutnotok,

mivel 6 mondotta : »Tanuljatok t61em, mivel szelid vagyok

6s alizatos szivu*.^) Legyetek teh^t rajta es teljes erotokbol

igyekezzetek lelketeket az onhittsegtol 6s kevelysegtol meg-

ovni, Mert Isten szemei elol nem repiilnek el a ti hiu gondola-

1) Eccli. 3. 20. — 2) M^t. II. 29.
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taitok, Tehat latja Isten, a mi a lelket bensoleg kevelylye

teszi, eppen azert megengedi, hogy kiilsoleg az ervenyesiiljon,

a mi azt megalazza. Ezert mondatik Hoseas altal az izraelitak

ellen : »a paraznasag lelke vagyon kozottiik es az Urat nem
ismerik« ^) ; annak bizonyitasara, mondja Szent Gergely, hogy a

testis^g a kevelyseg biinebol fakad, a szentiras hozzateszi

nyomban : »de rdvall izraelre kevelysege az 6 szemebe«,2) mintha

mondana : a lelek titkos kevelyseget elarulja a test bujasaga.

Miert is a sziizi tisztasagot az alazatossag gyakorlasaval kell

megorizni. Mert ha a lelek Isten ala kenyszerittetik, akkor a

test tilos modon nem emelkedik a lelek fole. A leleknek ugyanis

hatalma van a test folott, ha ugyanis eUsmeri az XJt iranti tor-

venyes szolgasagat. De ha alkotojat kevelyen megveti, akkor

alarendeltje, a test, joggal iizen neki hadat. Innen van az, hogy

a hosszu onmegtartoztatas hirtelen megszakad, innen, hogy

sokszor meg az oreg korig is megorzott sziizesseg bemocskol-

tatik. Mert ha az ember elhanyagolja a sziv alazatossagat, az

igaz biro is megveti a test sziizesseget. Es nemelykor nyilvanos

biin dltal jelenti azokat becsteleneknek, kiket addig titkos becs-

telensegokben megtiirt. Mert a ki a sokaig orzott erenyt egy-

szerre elveszitette, az bensejeben valami biint rejtegetett,

a mely miatt belole a masik eltavozott ; es eppen e miatt

a mindenhato Isten elott akkor is idegen volt, a mikor testi

sziizessege altal hozzatartozonak mutatta magat. Ezeket,

leanyaim, nem azert irom, mintha tudomasomra jott volna,

hogy kozottetek valami kevelyseg vagy hiu dicsvagy honolna,

hanem azert, mivel kivanom, hogy ti is azon sziizek tarsasa-

gaba jussatok, a kikrol olvassuk, hogy a baranyt mindeniive

kovetik, a hova csak megy.^) A mikor sajnalkozom a felett,

hogy sokan elbuktak, kivanva kivanom, hogy ti ovatosan jar-

jatok, hogy uratok es volegenytek igy szoljon hozzatok : »Ege-

szen szep vagy en baratnom es szeplo nincs te benned«.^) Tehat

kovessetek itt a baranyt az 6 parancsaiban, hogy az 6 segedel-

mevel kiserhessetek 6t az orok eletben olyan eneket zengve,

a melyet senki el nem mondhat, hanem egyediil csak a sziizek

serege. Szent Agoston a sziizekhez szolo intelmeben gyonyo-

1) 5., 4. _ 2) Hoseas 5. 5. — ^) Titk. jel. 14. 4. — *) Enekek

eneke 4. 7. -
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riien fejtegeti ezeket, mondvan : ^) »0h siessetek ti a szent

Istennek fiai es leanyai, ferfiai es noi, notlenei es hajadonai,

siessetek allhatatosan a vegczel fele. Zengjetek edesded dics-

«neket az Urnak, a kire oly sokszor gondoltatok, Az irant

legyetek boldogabb remenyseggel, a kinek buzgobban szolgal-

tok. Legyetek forrobb szeretettel az irant, a kinek figyelemmel

jartatok kedveben. Felovezett agyekkal es ego lampakkal

varjatok az Urat, mikor a menyegzore jon. tjj eneket fogtok

zengedezni a barany menyegzojen, a mit cziteraitok hangja

mellett ugy fogtok enekelni, a mire mas nem leend kepes,

csak egyediil ti. Igy latott titeket a tobbiek folott a titkos jele-

nesben a barany kedveltje, ki annak keblen szokott volt pihenni.

Szaznegyvennegyezer enekeket zengo, sziiz testii es igaz szivii

szentnek latott benneteket. Kovessetek a baranyt, mivel a

baranynak teste is sziiz ! Kovessetek 6t sziiztisztan testben

es lelekben, barmerre megy. Mert mit tesz kovetni, ha nem
utanozni ? Ezert mondja Szent Peter : »Krisztus is szenve-

dett erettetek, peldat hagyvan nektek, hogy az 6 nyomdokait

k6vessetek«.2)

Ezen levelet azert iktattuk ide, hogy az olvas6k l^sak,

mily nagy volt benne az ajtatossagra vezeto tudomany ^) es

mily hatalmas kepessege volt tanitasa altal masokat buzditani.

i6. Azonkiviil legdtusi hivatalat, melyet el6sz6r el6dje

vallalt el, hogy Isten igejet a poganyok kozott hirdesse es a

mely 6 red utodlasi jogon szallott 6r6ksegkeppen, fdradhatatlanul

teljesitette. Ugyanis, ha mas elfoglaltslga nem akadalyozta,

szemelyesen szorgalmatoskodott a legatioban ; bar allandoan

voltak kirendelt papjai, a kikt61 a poganyok az Isten igejet

halk)ttak, a fogoly keresztenyek vigasztalast nyertek, m^gis sze-

melyesen vallalkozott a szekhelyet61 tavol, poganyok k6z6tt ala-

pitott egyhazak beutazasara tengeri veszedelmek k6z6tt, a mi

igen terhes volt. Sok izben elt at ily veszelyeket es mint az

apostol mondja 6nmagar61, sokszor szenvedett haj6t6rest,

sokszor elmondhatta az apostollal : »£jjel es nappal mely

tengeren voltam«.*) De tenyleg vele volt a Szentlelek, hogy a

kiilso ember bajlodasa iltal naprol napra nevelje a bels6t es a

1) De sancta Virgin. c. 27. — ^) Pet. I. 2., 21. — ^) Pal ap.

lev. Tim. I. 6. 3. — *) Kir. II. 11. 25.
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jovo boldogsag remenysegevel a jelen elet minden kedvezotlen-

s6get megedesitse es nehezsegeit megkonnyitse. Vigasztalast

lelt az apostol eme szavai feletti elmelkedesben, hogy : »nem

meltok a jelen idei szenvedesek a j6vend6 dics6segre, mely

benniink fog kijelentetni«.^) Ilykep tehat barmily kemeny

szenvedes erte legyen, a Krisztusert valo szenvedes tudata

tette azt elviselhet6ve.

17. Csaknem mindenet a foglyok kivaltasara aldozta, s6t

mikor a poganyoknal sokaknak sanyarii helyzetet volt keny-

telen latni, nem habozott azok megszabaditasara meg az oltar

edenyeit is felaldozni. A miben mikor nehany, a dolgot kevesbbe

erto egyen helytelen eljarast latott, mintha 6 azokat a szent

tenykedestol eliito hasznalatra forditana es mikor egy valaki

megkerdezte t61e, hogy miert cselekszik ugy, a tudakoz6d6-

nak helyes okadatolassal imigyen valaszolt : »Igen jol tudom,

hogy az egyhazi tenykedesre rendelt edenyekkel megfelel6en

kell banni es azokat lelkiismereti kotelezettseg mellett arra a

czelra kell hasznalni. Mindazonaltal Isten el6tt becsesebb dolog,

ha ezekkel a gy6tr6d6 keresztenyeken segitiink, mint ha azok

letetbe helyezetten tartatnak orizet alatt. £s ha a sziikseg

ligy hozza magaval, hogy ket j6 koziil az egyiket megtegyiik,

a masikat ne, a jobbikat kell valasztanunk, elhagyvan a kevesbbe

jot. Mivel pedig — ugymond — mas mod nem all rendelkeze-

semre, tehat nem cselekszem tiszteletleniil, ha a keresztenyt,

ki Isten gyermeke, az egyhaz kincseivel szabaditom meg, mivel

meg mindig van elegend6 felszerelesiink a szent tenykedesre ;

azt pedig lehetetlenseg volna jova tenni, ha a kereszteny tonkre-

menne a fogsagban.

i8. Az ilynemii tenyek koziil pelda okabol elmondunk

egyet, a melyben nem kevesbbe tiindoklik csodatev6 hatalma,

mint irgalmassaga. Mid6n egy izben a danok foldere jott, a

hol Sliaswich nevii helysegben a kezd6d6 keresztenysegnek

temploma volt, latta, hogy sok kereszteny fogoly rablanczra

van fiizve. Ezek kozott latott egy szent eletii asszonyt, a ki,

mid6n 6t mar messzir61 megpillantotta, egyreszt terd- es siirii

fejhajtas kozott fejezte ki iranta valo tiszteletet, masreszt irga-

lomert esedezett hozza, hog}'' valtsa ki. £s hogy megtudja.

1) Pal ap. lev; a rom. 8. i8.
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miszerint 6 kereszteny no, nagy hangon zsoltarokat kezdett

enekelni. A piispok pedig iranta erzett mely reszvetbol kony-

nyek kozott kert reszere isteni segedelmet. Imadsagara azonnal

lepattant az asszony nyakara erositett vaslancz. Hogy pedig

el ne fusson az asszony, a pogany tulajdonosok egyszeriien

kezeikkel tartottak 6t vissza. Ekkor a szent piispok, aggodva

az asszony sorsa miatt, kiilonbozo arat kezdett erte igerni a

poganyoknak. De azok semmit sem akartak elfogadni, ha csak

tulajdon nyerges lovat nem adja nekik ; ezt sem habozott meg-

tenni ; azonnal leszallott lovarol es azt teljes felszerelessel egyiitt

atadta nekik a fogoly asszonyert ; az igy megvaltott assz.onyt

szabadon bocsatotta. Mikent emlitettiik, ezen cselekedetevel

ket dicseretes teny emlekezetet hagyta maga utan, t. i. szet-

torte imadsaga erejevel a vaslanczot es bebizonyitotta irgal-

mas voltat.

19. Tovabba az apostol parancsa szerint, melynek ertel-

meben az tJr szolgajanak mindenkihez szehdnek kell lennie,^)

ugy elt, hogy az 6 idejeben senki sem volt Mozeshez oly hasonlo,

mint 6, a kirol ^) az van megirva, hogy a legszehdebb ferfiu vala

minden ember folott.^) Szehdsegenek csokkenese nelkiil megis

mindig annyira allhatatosan ragaszkodott a dolgok fejtegetese-

ben es azok vitatasaban tulajdon velemenyehez, hogy senki

sem volt 6t kepes mas velemenyre birni. A mit pedig mondot-

tunk, hogy mindez szehdsegenek csokkenese nelkiil tortenik,

azt tenyleg oly tokeletes modon valositotta meg, hogy az

ellentmond6k irant soha nem mutatott haragot vagy tiirelmet-

lenseget, soha goromba szot nem mondott ellenok, hanem
baratsagos beszelgetessel, megnyer6 szeretetremeltosaggal e?

Iebilincsel6 nyajas magatartassal intezkedett belatasa szerint.

Mikor valaki baratsagosan kerdest intezett hozz4 lelki hajt-

hatatlansagat illet61eg, ilyen magyarazatat adta : »Barmit

kelljen tennem, vagy meg nem tennem, vagy arr61, a mi a

j6v6ben rajtam bekovetkezik, mindarrol litbaigazitast nyerek

latomds utjan uram es el6d6mt61, Anskariustol. Mert 6, mikor

nekem megjelenik, mdr aczkifejezesevel mutatja, hogyan kelljen

magamat az elintezend6 iigyekben viselnem es a mit rajta eszle-

lek, azzal ellenkez6en a kivitelnel nem vagyok kepes cselekedni*.

^) Pal ap, lev.- Tim. II. 2. 24. — ^) M6zesr61. — ^) Num. 12. 3.
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20. Azt is mondjak, hogy az osi szentek peldaja szerint is

miivelt csodakat, t. i. mikor a svedekhez ment, imadsagaval

tobb izben lecsendesitette a tengeri vihart ; azutan, hogy egy

vaknak bermalas kozben, a mikor krizmaval megkente, vissza-

adta latasat. Sot meg azt is mondjak, hogy a kiraly egyik fiabol

kiiizte az ordogot ; ezen allitast megerositeni latszik azon koriil-

meny, hogy sok piispok jelenleteben a gyotrodo szajabol siiriin

hangzott ama kialtas, hogy azok koziil ^) egyediil Rimbertus

teljesitette meltoan szent feladatat es hogy az szolgal az 6

gyotrelmere — bizonyitotta a szozat szerz6je. Minthogy pedig

a mi idonkben — mikent a zsoltaros mondja — fogynak a

szentek, mert az igazmondas megkevesbedett az emberek fiainal,^)

nem egykonnyen fogadjak el valosagnak, hogy a mostani

ferfiak koziil valaki ilyesfelet miivelt, legyen tehat eleg abbeli

bizonyitasunk, hogy az tJrnak ezen embere azon erenyek altal

emelkedett a szentseg magaslatara, a melyeket az tJr sorol

elo az evangeliumban a boldogsag kierdemlesere, mondvan :

»BoIdogok a lelki szegenyek« es a tobbi a nyolcz boldogsagrol,^)

a hol remenysegiink tokeletes teljesedese jelezve van a fel-

tamadas kegyelme altal. — Lelki csodak nelkiil sem sziikol-

kodott, a mik a hiveken az egyhazban ma is teljesednek, a mint

azt Szent Gergely is bizonyitja, mikor Krisztusnak ezen szavait

fejtegeti : »Azokat pedig, a kik hisznek, ezen jelek kovetik :

az en nevemben ordogoket liznek, uj nyelveken szolnak, kigyo-

kat vesznek fel es ha valami halalosat isznak, nem art nekik,

a betegekre kezeiket teszik es azok meggy6gyulnak«.^) De hossza-

dalmas lenne az emlitett tanitonak fejtegeteset pontrol-pontra

idezni, de az nem is sziikseges, mivel homihajaban teljesen keszen

van,5) oda utasitjuk az olvasot, nekiink Rimbertus lir eleter61

irott munkankat kell befejezni.

21. Mikor mar oregsege miatt betegeskedni kezdett, gyenge-

segehez allando labfajas is jarult. Miert is elsosorban dicso-

seges Lajos kiralynal, a kinek ajanlata folytan a piispokseget

elfogadta, es azutan ennek fiaindl, Lajosnal es Karolynal azt

kieszkozolte, hogy Aldgarius, a kitiino ferfiu, t. i. az uj-corbiai

zardab6I valo szerzetes, kirol fontebb szolottunk,^) segitsegere

1) T. i. a jelenlevo puspokok kozul. — ^) ii. Zsolt. 2. — ^) Mate

5. 3. — *) Mark 16. 17— 18. — ^) Hom. 29. in Evang. — ») 12. fej.
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melleje rendeltessek, hogy ha 6t valami betegseg akadalyozna,

segitoje legyen a piispokseg bejarasaban, gyiilesek latogatasaban,

es mikor kivantatik, hivatalos utjaban vagy a csaszari palotaba

menetelekor kisereteben utazzek. Nem sokkal ezutan kieszko-

zolte azt is, hogy utodjava ez valasztassek es erosittessek meg
es hogy a kiraly is ezt a ferfiut ismerje el es tegye tanacsosai

koze, a mibe a zarda apatja es szerzetesei beleegyeztek es a mit

a zsinat is jovahagyott. Ezekutan a vilagi iigyektol mintegy

felmentve, teljes odaadassal folytatta naponkent elobb gyako-

rolt j6 cselekedeteit. Elete ezutan mar nem nyult hosszura ;

elkoltozese az tJrhoz, mint mondjak, az alabbi sorrendben

tortent.

22. Halala el6tt csaknem egy evvel nehany hivenek biza-

lombol elmondotta, hogy sok jelet latott, melyekb61 elore tudja,

hogy nem sokdig fog mar elni es hogy 6ket, kiknek ezt beszelte, ez

eletben tobbe nem fogja latni. »Erre nezve — ugymond —
bizonyos ertesiteseket nyertem, miket masokkal nem szabad

kozolnom, de megis kozlom veletek az ejjel nyert latomaso-

mat, melyb61 vildgosan latom halalom jelkepezeset. Cgy lattam

ugyanis, mintha egy, a kozepen szilard k6fallal elrekesztett

templomban a fal egyik oldalan en lettem volna, a masikon

pedig uram es el6d6m Anskarius. Es lattam megszamlalhatatlan

sokasagot mindket nemb61, mely ide-oda hajlongva keresett

valamit, de a mit kerestek, meg nem talalhattak. Anskarius ur

ezekhez imigyen szolott : »mit kerestek ?« Azok azt feleltek,

hogy az en gyiiriimet keresik ; de tobb izben hallottak a piis-

p6kt61, hogy ne faradozzanak a keresessel, mivel azt 6 fogja

maganal tartani«. Rimbertus ur— mikent mondottuk— ezeket

nehanynak elmondotta ; ezekb61 es egyeb jelekbol biztosan

kovetkeztette, hogy meg azon ev folyaman el fog koltozni az

el6k sorabol. £s hogy bucsii szozataval hallgatoi szivebe vesse

emlekezetet, tudvan azt, hogy ezek 6t szeretik, epiiles czelja-

b61 iidvos intelmeket adott nekik nem kozonseges szavakkal.

Ezek utan koszontven 6ket, eltavozott k6riikb61, s mikent

el6re megmondotta, nem is lattak 6t tobbe. Hogy ezen, alta-

lunk most elmondott alma halaldt es temeteset illet61eg hogyan

ment teljesedesbe, a mikent 6 maga is ertelmezte, err61 ott

szolunk bovebben, a hol arr61 kell beszelniink, hogy lelke

hogyan vetetett fel a mennyekbe es teste mikent temettetett el.
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23. Halala elott a tizenkettedik napon, a mikor a

bremai egyhazba erkezett, betegsegbe esett. Betegsege bar ora-

rol-orara sulyosbodott, 6 folyton buzgo zsoltarozassal es szent

olvasdssal kesziilt a halalra. £s habar halalos betegsege fel-

emesztette testi erejet, lelki legyozhetetlensege azonban azon

apostoH erot mutatta, a melyrol mondva van : »Mikor erotlen

vagyok, akkor vagyok hatalmas«.i) Halala elott a hetedik

napon meghagyta, hogy lassak el az utolso kenet szentsege-

vel. Es halala napjaig naponkent magahoz vette az tJr testet es

veret, az iidvossegnek ezen eszkozet. Es a mikor e vilagbol elkol-

tozendo vala, egybehivatta a papokat es az osszes szerzetese-

ket, bocsanatot kert mindnyajoktol, ha esetleg koziilok valaki

ellen vetett. Es a mikor 6 is hasonlokeppen minden ellene veta

keresztenynek megbocsatott, sot szamukra az tJrtol is bocsa-

natot kert, az Cr testenek es verenek vetele utan kilehelte

szent lelket.2) Ekkor leirhatatlan mely szomorusag fogott el min-
denkit, foleg pedig a szegenyeket, kik sirva panaszkodtak : »Jaj

nekiink szent atyank, hogy fogunk mar te utanad elni, kiket

eddig etellel es ruhazattal te lattal el ? Ki adja majd ezeket

ezutan nekiink ? Hozzad esedeziink, oh Krisztus, — mond-
tak — erezze a te szolgad lelke, hogy szavaidra most meg-
emlekezel, melyekkel azt meltoztattal igerni, hogy megjutal-

mazod mindazt, a ki a te nevedben a legkisebbnek a tieid koziil

valami j6t cselekszik.^)

24. Istennek ezen szolgaja meg eleteben meghagyta alaza-

tossagbol, hogy 6t templomba ne temessek. Azon egyhaz szer-

zetes testverei, nem merven ezen rendelkezeset megmasitani,

a bazihkan kiviil, Szent Willehadus sirja kozeleben temettek el

a templom keleti falan kiviil. Ezen sir fole ekessegiil Adalgarius,

kirol mar fontebb emlitest tettiink, es a ki ezen szent ferfiunak

utodja is lett a piispoki meltosagban, Szent Mihaly, tovabba
Szent Istvan es Vitus vertanuk tiszteletere egy kapolnat emel-

tetett. Az 6 es Anskarius urnak egy templomban valo, de egy-

mastol fallal elkiilonitett elhelyezeserol a fontebb emlitett

latomas igy teljesedett be : az emlitett kapolnacska ugyanis

ragaszteka lett az osi templomnak, melytol csak egy fal valasz-

1) Pal ap. lev, a kor. II. 12. 10. — ^) 888. junius ii-en. Dehio
I. adn. p. 16. — ^) Mate 25., 40.
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totta el ; az uj kapolnaban — mint mondottuk — Rimbertus

ur van eltemetve, az osi templomban pedig Anskarius ur nyugo-

szik. Az pedig, a mit a latomasban amaz mondott, hogy t. i.

Rimbertus ur gyiiriijet maganal fogja tartani, annyit jelent,

hogy 6 a hit es j6 cselekedetben tokeletes Rimbertus urral,

nemsokara egyesiil ugy a sir szomszedos kozelsegeben, mint a

boldog nyugalom elvezeseben, mikent azt neki isteni kinyilat-

koztatas folytan elore megjovendolte. A gyiirii ugyanis jel-

kepezi a hitet, mely reank nyomja az Isten kepmasat ; mivel

pedig a gyiirii a kezet szokta ekesiteni, mely a cselekedet jel-

kepe, kovetkez^skeppen helyesen van feltiintetve, hogy a hit

ekessege a j6 cselekedet. Minthogy pedig Rimbertus ur hozza-

tartoz6i irant mindig atyai j6 indulattal viseltetett, halalanak

megjovendoleseben helyesen van feltiintetve a gyiiriijet kereso

sokadalom ;
— ezaltal az volt jelkepezve, hogy halala idejen

a reabizottak kivanva kivantak, hogy a benne latott j6 peldak-

ban meg tovabbra is melt6k legyenek gyonyorkodni. Ezt azon-

ban nyugalomra teresenek kozelsege lehetetlenne tette, mikent

Anskarius piispok szava is jelezte, mikor a nepet a gyiirii kere-

sesben csillapitotta, mondvan, hogy azt maganal fogja tartani.

25. Sirboltjaban egy fa-lampas is volt felakasztva a vegbol,

hogy ott alland6an vilagossag legyen. A lampas alatt pedig a

sirra egy lepel volt teritve ; azt mondjak, hogy ott sok jeles

csoda tortent. A mit az elbeszelok el6adasab61 annyiban tar-

tunk eml^kezetben vagy eszben, hogy az bizonyosan ugy tor-

tent. Tortent egy ejjel, hogy a lampa langralobbant, melyrol

eleinte siiriin hullottak az emlitett lepelre a szikrak, majd a

lampa is lezuhant es a lepelen teljesen elegett a nelkiil, hogy a

lepel megseriilt volna. Ketsegtelen, hogy ezt szolgaja erdemei-

nek bizonysdgira Krisztus miivelte, ki az Atyaval es a Szent-

lelekkel egyetemben el es uralkodik minddrokke.
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A kozepkor latin koltoinek Magyarorszagra vonatkozo

miivei meg nem reszesiiltek az oket megilleta figyelemben.

Tortenetirok folhasznaltak ugyan elbeszeleseiket, az irodalom-

tortenet azonban egyiket sem meltatta erdeme szerint ; — nem
magat Janus Pannoniust sem, kiert pedig annyira lelkesedett

a maga kora s a kinek megis csak korunkban, Hegediis Istvan-

ban akadt jeles miiforditoja. A magyar kozonseg egyaltalan

nem is olvassa verseiket ; egyreszt azert, mert klasszikatlan

a kor, melyben eliink s a latin nyelv, a deak szo nem altalanos

tobbe a miivelt korokben ; masreszt viszont azert, mert a

hivatasszerii philologusok megvetik a nagy klasszikusok epi-

gonosait es sajnaljak azt az idot, a mit reajok kellene for-

ditaniok.

Monaci Lorincz, Taurinus, Martinus Tyrnavinus stb. neveit

manap jobbara csak torteneti miivek idezeteiben latja a mi

kozonsegiink. Miiveiket ugy hallja emlegetni, mint a tortene-

lem segedeszkozeit, nem ritkan forrasait ; arrol azonban nincs

alkalma meggyozodni, vannak-e egyuttal koltoi szepsegeik is.

Monacit peldaul negyszaz esztendo ota osmerjiik Thuroczy

kronikajanak prozai atdolgozasaban ; azt a faradsagot mind-

azaltal meg senki sem vette maganak, hogy bovebben foglal-

kozzek az eredeti miivel.

Tobb mint otszaz esztendeje mar, hogy Monaci Lorincz

megirta Carmen seu historia de Carolo II., cognomento parvo,

rege Hungariae czimii koltemenyet, mely nagy feltiinest okozott

Velenczeben es hazankban ; s mindaket helyiitt sok kedelyt

engesztelt ki a szerencsetlen kiraly megoleserol vadolt Maria es

Erzsebet kiralynenk irant. Helyenkent hev es ero sugarzik ki

a koltoi dictiobol, leginkabb azonban megis a torteneti elbesze-

lesnek azon kozvetlensege altal hathatott, mely az egeszet jel-

lemzi.

9*
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A koltonek eleg ideje volt, hogy megismerkedjek a ma-

gyar kozallapotokkal ; egyuttal eleg kepzettsege, hogy helyesen

iteljen a viszonyokrol.

Elokelo velenczei patriczius csaladbol 1348-ban sziiletett.

Mar ifju koraban a doge kanczellariajanak jegyzoi koze tartozott.

Gyorsan haladt elore es csakhamar tagja lett a velenczei tanacs-

nak, mely fontos allami kitiintetesekre alkalmazta 6t. Az 1387.

ev folyamaban csaknem folytonosan Magyarorszagon tartoz-

kodott es szemtanuja volt Maria kiralyne dramajanak, melynek

versekben valo megirasara maga az ifju holgy szolitotta fel ot.

Monaci az elkesziilt miivet neki es Aimo Peter, korab-

ban kretai kormanyzonak ^) ajanlotta; nyomtatasban azonban

csak 1758-ban jelenhetett meg.^) Eloszavaval, illetoleg ajanlo-

levelevel egyiitt azon remenyben forditottam magyarra ezt a

koltemenyt, hogy forditasom es verselesem gyarlosaga mellett

is, bizonyos erdeklodessel fogjak olvasni a regi koltoi emle-

kek baratjai.

S midon az eredetihez lehetoleg alkalmazkodva s a hiise-

get az alak nehezsegeinek fel nem aldozva, forditasi kiserlete-

met kozrebocsatom, Monacirol meg csak azt jegyzem meg,

hogy 1388 tajan 6 maga is a kretai kiralysag nagy kanczellarja

lett. Mint ilyen irta meg Velencze tortenetenek 1354-ig meno

konyvet s meltosagat negyven evnel tovabb viselte. Ott meg-

tanult ugyan gorogiil, de Barbaronak, kit egyebkent iroi halha-

tatlansaggal biztatott, nyiltan megirta, hogy neki nincs ideje

a gorog irodalommal valo foglalkozasra. Barbaro ekes valasz-

ban fejtegette, hogy tobbre kell becsiihiie a gorog nyelvet es

irodalmat, Bruni pedig — Guarinohoz irt leveleben — e miatt

nagyon elitelte Monacit. A kanczellar azonban tovabb is hii

maradt a latin nyelvhez es folytonosan ezen irta miiveit, mig

Kreta szigeten 1429-ben meg nem halt. Eletenek fobb koriil-

menyeit kiadoja, Flaminius Cornehus beszeh el a miiveihez

1758-ban irt el6sz6ban ; Azzo Rambald grof Monacit Velencze

leghiresebb k6lt6i koze sorolta.

1) Aimo 1385 aug. 10. ment Kretaba, hol Mauroceno Alajos 6t

mar 1386 julius 24. felvaltotta. — ^) L. Laur. de Monacis Chronicon

de rebus Venetis. Kiadta Flaminius Cornelius Velencze, 1758.

A 321—338. lapon.
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Miivei koziil emlitest erdemelnek :

I. Chronicon de rebus Venetorum ab urbe condita ad annum
MCCCIV., sive ad coniurationcm ducis Faletro. Kiadta Flaminius

Comelius velenczei szenator, mint Muratori nagy forrasmiive

(Rerum Italicarum Scriptores) VIII. kotetenek fiiggeleket.

(Velencze 1758.) ^r. i—320. lap, tizenhat konyvben. A magyar
tortenelmet is igen sok becses adattal gazdagitja. Eppen azert

sajnalni lehet, hogy Muratori uj kiadasaban nincs folveve.

2. Carnien seu historia de Carolo II. cognomento parvo, rege

Hungariae. Ugyanott, 321—338. lap. >>A nem tudatlan« Monaci-

nak ezt a verset mar Thuroczy Janos is osmerte es kovette

kronikajaban, s II. Karoly kiraly tragediajat ma is leginkabb

Monaci elbeszelese szerint targyaljuk. Egy nevtelen olasz kolto,

ki Leander es Hero czimmel hoskoltemenyt irt, a hatodik

enekben, mintha Danteval beszelgetne, Monacit ilyen szavakkal

sorolja a jelesebb velenczei koltok koze :

»Jachomel Gradenigo in questo stuolo,

E' noto con Bernardo Foscareno

E Laurentio di Monaci hora solo«,

3. Sermo, editus per Laureatium de Monacis cancellarium

Cretae, in celebritate exequiarum quondam nobilissimi domini

Vitalis Lando. Ezt a gyaszbeszedet Vitale Lando temetesekor

Monaci 1404. oktober 17-en Michaele Steno doge jelenleteben

a Szent Zacharias templomaban mondta s Lando Peternek

ajanlotta. Ezt a beszedet tobbszor ideztek, de maig sem adtak ki.

Masik ket miive kiadasanak koriilmenyeirol Muratori VIII.

kotetenek fiiggelekeben az eredeti kodexek alapjan dolgozo

Flaminius Cornelius szamol be (az eloszoban, V—XLIV. lap),

ki egybeallitja Monaci kozepkori latin nyelvezetenek sajatsagait

is. (XLV—XLVII. 1.)

A Magyarorszdg felseges kirdlyneinak szomoru eseterol valo

jdmhor leirds, vagy — a hogy Flaminius nevezi — a Mdsodik,

vagy Kis Kdrolynak nevezett niagyar kirdlyrol szolo vers, azaz

tortenet, ajanlolevelevel egyiitt egesz terjedelmeben igy hang-

zik : 1)

^) Magyarui eloszor kozoltem a Kisfaludy-Tarsasag 6vlapjaiban.

(Uj folyam, XX. kotet, 1885., 205—222. 1.)
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ajAnlolevel mAria magyar kirAlynehoz.

Zeng varosaban, felseges asszonyom, kiralynek disze,

viraga, a te Magyarorszagodnak szep csillaga, arra szolitottal

fel engem, midon a velenczei koztarsasag utasitasaiban eljarva

es foladatomat bevegezve, elbocsatottal, hogy leirjam es a

iovendo szazadokra szarmaztassam at mindazt, mi idebenn es

odakinn az ujkorban tortent. Bamultalak ily zsenge korodban
;

mert csak tizenhatodik evedben jartal ; s ferfias gondot es

magasztos vallalkozast s az osi es dicso vernek nyilvanulasat

osmertem fol lelked ily nagysagaban. Nemes es valoban halha-

tatlan lelekre mutat az, ha gondjat valaki tiilterjeszti az emberi

elet hatarain. A. kor mindent elpusztit ; nincs oly nagyszerii

tett, mely mar az elso szazadban el nem tiinnek, ha csak ve-

delme ala nem veszi a toll. Utolso beszelgeteseink alkalmaval

hozzcitetted azonfeliil : »S ne felejtsd el bevenni tortenetedbe,

hogy a velenczeiek segitsegevel menekiilven meg a fogsag igaja

alol, nepeim kozt elvesztett s mar meg is siratott szabadsago-

mat varatlanul a velenczeiek kozt nyertcm vissza ; s hogy

gyokerestiil eloszor az 6 fegyveres hajohadukban irtvan ki min-

den felelmemet, biztos remenyet kezdtem taplalni nagy szeren-

csemnek s elvetettem a mult szerencsetlensegnek minden em-

leket«.

Oh, csudalatos es orok emlekezetre melto haladatossag !

Ha engedekenyseged hiret at nem adnad az utokornak, azt

hiszed, megsertened a jotetemenyt. Megvallom, bamulni fog a

jovokor, hogy te, kiralyi sziiz, ki oly magas polczon sziilettel s

tiszteltettel, a novekedes eveiben egy aggnak gyozhetetlen lel-

kevel viselted a kedvezotlen es ellenseges sors keseriiseget ; s

hogy annyi polgari zavar, harczi zaj, titkos fondorlat, rejtett

versenges, nyilt gyiilolet, dolyfos elvetemiiltseg es valsag kozt

is legyozted a diihongo sors rosszakaratat.

Ez a dicseret azonban nem egeszen illet teged ; levonja

egy reszet a kenyszeriiseg s barataid es hiveid szinten osztoznak

abban. Azt a korodat meghalado magasztos es dicso felfogast es

azt a kivalo es csodalatos haladatossagot mindazonaltal, mely

csupcin a te lelked bamulatos erenyebdl ered, minden komak
emlekezete nagyobb dics6rettel fogja iinnepelni.
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Semmi esetre sem ismeretlen felseged elott, mit Olaszorszag-

ban, kivalt pedig Toscanaban szelteben beszelnek, hogy Karoly,

Apulia kiralya, tavol allott a magyar tron utan valo dicsvagy-

tol, nem is gondolt semmi olyanra, hanem hogy fenseges anyad-

dal egyiitt te hittad meg onkent es siirgetve Magyarorszag

kormanyara s hogy artatlanul es arulo modon a ti cseletek

halozta be s az elet vilagatol is az fosztotta meg 6t.

De en, ki koztarsasagom erdekeben Magyarorszag teriile-

ten tartozkodtam akkor, mikor ellenseges szolgak szentsegtoro

kezei teged elfogvan, a lakosok veres versengesei kovetkezteben

kiralysagod a haboru langjatol egett, — en az ellenkezot tapasz-

taltam, midon szavahiheto emberektol keszakarva a leggondo-

sabban kerdezoskodtem a dolog igazsaga utan. Nehezemre esven

tehat, hogy a tenynek ezen eltero es meltanytalan eloadasaban

mentegetik a bantalmat, az artatlansagot pedig vadoljak —
azalatt, mig, Velencze utasitasahoz kepest, iigyedben tobbszor

tertem haza s jottem ismet vissza, versbe fiiztem Karolynak

kiralysagodba valo betoreset es halalat.

Ez a koltemeny mar is oly hatast gyakorolt, hogy nem
egy tudos ferfiunak, ama Karoly kiraly nem egy parthivenek

erzelmeit valtoztatvan hirtelen ellenkezore, egykori szanalmas

esetedet sirato kegyeletes konnyekre inditotta oket.

Elkiildom tehat felsegednek, hogy, ha csakugyan van va-

lami hatasa, artatlan anyaddal egyiitt szazadokon at vedjen a

gyalazatos vad es a ragalmazo tomeg fogai ellen. Azt a bovebb

tortenelmet pedig, melyet folseged ram bizott, Krisztus segit-

segevel azalatt prozaban fogom megirni.



JELES ES VITEZLO AIMO PETER URNAK,
KRETA SZIGETE KAPITANYANAK.

I. Mig te, jeles bajnok, Kretat kormanyozod, addig

Itt Olaszorszagban s fagyos Eszak tajain egykep

Szorja tiizes villamait a balsors a kiralyok

Es az urak s mas foldi hatalmasok ellen. A harczban

Jaratos es fenseges Bernabus ^) is belenyugszik,

Hogy felseges uralma utan bortonbe keriiljon.

Megrendiilt a sajat, valamint a nep diihe altal

Rontott Este-csalad ^) ; a vilagnak legjelesebb ket

Orszagaban ^) uralgott Karoly^) (az, a kire nemreg

10. Meg oly felve tekinte Italia), meghidegiilve

Fekszik a pazsiton es nem is erdemesitik a sirra !

Megsebesiilt sulyosan harczkozben a delszaki ifjii

Es erejet a szerencsetlen vagas kimeritven,

Teste patakzo verevel hos lelke is elszallt.

1) Visconti Bernabo vagy Barnabo, Giovanni Visconti halala (1354.)

utan testverevel, Galeazzoval orokolte nagybatyja hatalmat Milano-

ban. Galeazzo halala (1378.) utan ennek fiaval, Gian Galeazzoval egyiitt

uralkodott, de olyan ellentetbe jutottak egymassal, hogy unokaocscse

vegre is elfogatta s ket fiaval egyiitt megolette 1385-ben. Galeazzo

a milanoi grofsagot Venczel romai csaszarral mar tiz esztendo mulva

herczegi rangra emeltette. — ^) Az Estek olasz aga a XIV. szazad

vegen Ferrara, Ancona, Modena es Reggio teruleten uralkodott.

III. Obizzot testvere, Albert, 1388-ban kovette. — ^) Napolyban es

Magyarorszagban. — *) III. Durazzoi Karoly maga Kis Karoly, kirol

az egesz koltemeny szol ; 1386 februarius 7-en tortent ellene Forgach

Balazs merenylete, s a kiraly februarius 24-en halt el. Csak 1390

februarius 3-an (a Visegrad mellett levo Szent Andras apatsagban)

temettek el, miutan a papa fololdotta a rea kimondott egyhazi

atok alol.
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Scaliger,^) a »kutya«,^) egykori fontos tettei altal

A nep mennykove, most szinten lebukott urasaga

Polczarol s nem ugathat dolyfosen 6 sem ezentul.

Es Verondt, melyet a kutya szaz ev ota harapdalt,^)

Edes mergeivel kigyo *) nyalazza be immar.

20. Osszetorott a caroccio,^) a mely az emberi vertol

Hizott ^) s mint az olasz nev ellensege, a barbar

Nepet hozva honunkra,'^) megolni akarta Velenczet

;

Es ki parancsolgatni szokott volt ifjan, a venseg

Napjaiban hodolni tanul. Elhagyta a gyonge

Pfl(?oua-varost es kebeleben diih s harag egett.^)

Slrva, zokogva dalolok ezentul a magyarok ket

Gyonge kiralynejanak ^) igen biis napjairol ^°) es

J6 elejen kezdem, szivemen konnyitni akarvan.

Azt a magyart, ki elobb gyavan, miiveletleniil elt meg

30. S oslakosok modjara, vadallat boribe bujvan,

tJgy fitymalt a vilag : a magyar tron disze, viraga,

Nagy Lajos, emberiebb, nemesebb eletre vezette

1) Scaliger Antoniot Gian Galeazzo Visconti milimoi grof 1387-ben

fosztotta meg Verona uralmatol. — ^) Canis a Scaliger-csalad meilek-

neve. A csalad eredeti czimereben lepcso (scala) allott s neve is onnan

van. — =*) Sot tovabb, mert a Scaligerek i26o-t61 1387-ig uralkodtak

Veronan ; tudniillik Mastino della Scala mar 1260-ban podestaja,

1262-ben pedig kapitanya lett Veronanak. — *) A Viscontiak czimere-

ben levo kigyot erti. A Viscontiak kiilonben csak 1387— 1406-ig ural-

kodtak Veronan, melyrol le kellett mxondaniok Velencze javara.

Scaliger Antonio fiai hiaban koveteltek vissza a varost. 1598-ban a

csalad fiuagon kihalt. — ^) A milanoiak zaszlos kocsija, a lombard

varosok szabadsaganak jelkepe. — *) Nem a Hohenstaufok ellen valo

dicsoseges kiizdelmet erti, hanem az 1356-ban alakult uj lombard-

szovetsegnek a Viscontiak ellen ket esztendeig folytatott kiizdelmet,

mely utan azonban Pavia, Bologna, Reggio stb. meghodolasa kovet-

kezett. — ^) A magyar nepet, a mely Padova, Verona, Genova es

Napoly varosokkal szovetkezett Velencze ellen s azt 1 37 i-ben a torinoi

bekere kenyszeritette. — ^) Padova azota, hogy Ezzelino zsarnok-

sagatol megszabadult, koztarsasag volt. Gian Galeazzo 1388 junius 21-en

hadat izent neki s elfoglalta, Velenczet pedig 1389 februarius i6-an

Trevigi atengedesevel iigyekezett megnyugtatni. Carrara Ferencz

Padovat mar junius i8-an visszafoglalta, de a varos 1405-ben Velencze

hatalma ala keriilt. — ^) Erzsebetnek (Nagy Lajos ozvegyenek) es leanya-

nak Marianak. — ") Ezekrol boven szoltam »Maria, Magyarorszag

kiralyneja, 1370—^95.« czimii konyvemben. Budapest, 1885. 8-r. 191 lap.
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Es harczolni tanitva, nevet kiilnepek elott is

Rettenetesse tette, — dicsoseget ragyogova.

Kozrendiieket o nagy tisztsegekre segitett,

Kunyhobol a parasztokat is palotaba vezette,

Holtakon es elokon itelni hagya ; fejedehni

Tronra emelte rokonsagat fenseges erovel,

S elleneik torkabol a fold urait kiragadta.

40. Es a kiralysag napjanak delelesekor aztan

Elkoltozve ezen foldrol,^) miutan fia nem voU,

Nepeinek bujara, csupan ket lanya ^) maj;adt meg.

Es ugy hozta magaval a vegzet, hogy csak az egyik

Lany, a nemes, jo Mdria lepjen utana a tronra,

Sziiz feje hordja ezentul a magyarok koronajat.

Es egyetertve tekinti kiralyanak valamennyi

Honpolgar,^) neme rejtozven a kirdly nevezetben,*)

Bar anyjat, Erzsehetet, a fejedelmi jeles not

Rendehk is melle, hogy a kormanyzatra iigyeljen.

50. S addig legyen ez igy, mig a hazassagra megerik

A lany es az urat kepes lesz tronra segitni.^)

Itt a legelso bajt, veszedelmet a nador ®) okozta,

Kit Gflrfl-varosa sziilt,') ez a termekeny talaju fold,

A hol a habzo Drava folyik, tajtekzik, odabb gyors

Es ragado arral hompolygven ; Illyridtol

Elvalasztja Magyarhont, mignem a Szdva vizet is

Folveszi es a Dunaba, imigy gyarapodva, ozonHk.

Meghalvan a kiraly, ot ekkora meltosagra emeltek.^)

Tudta, mikepen kell iigyesen szolgalni, mikepen

Oo. Kell a kiralynot megkozelitni csalard kegyelettel.

A' hogy a gyonge, hiszekeny not maga-reszire vonta,

^) Nagy Lajos 1382 szeptember i i-en hunyt el. Legjelesebb es leg-

bovebbeletrajza Por Antaltol, Budapest, 1892. 8. r. 628. lap. — '^) Maria

es Hedvig
{
Jadviga). — ^) 1382 szeptember 17-en valasztottak kiral^dya

s meg aznap megkoronaztak. — *) Rex foemineus. Lasd Marki, Maria

kiralyne, 34. 1., i. jegyz. Maria 1385-ben maga mondja, hogy ligy

emeltek 6t tronjara, mintha kiraly volna. U. o. 2. jegyzet. — ^) U. o.

36. 1. — 8) Garay Miklos, Andras fia. 1355—75. macsoi ban, 1375—86.

nador es pozsonyi comes (kiveve Kis Karoly parhetes uralmat). —
') Gara, a mai Gorjan, Verocze varmegyeben 1269 ota, IV. Bela ado-

manyabol, a Garayak birtoka. — ^) Nem a kiraly halalaval {1382.),

hanem mar 1375-ben lett nador.
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Rablott joggal a kormanyt zsarnokilag vezete s igy

Atviszi a maga elleni gyiiloletet, haragot mind

Erzsebetre ; a fourak onkenyrol gyanusitjak

Es hitoket szegven, maguk is mind zsarnokok immar.^)

Nofejedelmet igy tagada meg most a nemesseg,

Mely a folenyt gyulolte ; viszalyba keverte hazajat

Vad dolyfevel ; emennek a legfobb vagya vezerseg, —
Az grofsagot, amaz bansagot akar ; magasabbra

70. Tor valamennyi, kiturva a tobbit ; sarga irigyseg

Fogja el oket
;
gyiilolik egymast

;
partra szakadnak

Feltokben s maga a nep is partokra szakad szet.

— Igy ziidultak egesz erejokkel mind a hazara !

A veres hadi istenno uj zsarnokokat sziil.

Mint a hogy a Phaetont neveto szep naplovak ego

Tvizbe boritottak a vilagot : ezek szinten veszedelmet

Arasztanak a honra, a sziiz jogarat kicsinyelven
;

Mert a szokatlanul enyhe, szelid kormany az uraknak

Elkapatott lelket dolyfos vagyakra heviti :

80. Biinre, gonosz harczokra, keresve, talalnak iiriigyet.

Itt a kiralyi jegyest, Zsigmondot,^) vedi az elso, —
Amde amaz nem akar csehet a tronon : neki inkabb

Franczia kelP) s a leanyt eljegyzi emezzel, amazzal.^)

^) Errol Marki, Maria kiralyne, 44—46. — ^) Karolyi Arpad,

Adalek Maria es Zsigmond eljegyzesenek tortenetehez. Szazadok, 1877.

18—26. — 3) Lajos orleansi herczeg, V. Karoly franczia kiraly masodik

fia. — ") De nem most, hanem meg Nagy Lajos eleteben ; Orleansi Lajos-

sal 1374 augusztus lo-en ugy, hogy a harom leany — KataUn, Maria

es Hedvig— kozxil kesobb nevezzek meg a menyasszonyt ; magat az aUg

nyolczeves Mariat a kiraly 1379 juniusaban Luxemburg Zsigmonddal,

IV. Karoly nemet-romai csaszar fiaval jegyezte el, s igy mostantol fogva

Lajos jegyese csak KataUn lehetett, mert Hedvig viszont Habsburg

Vilmos osztrak herczeg matkaja volt. Zsigmond a magyar udvarbol,

hol eljegyzese ota tartozkodott, 1385 februariusaban batyjahoz, Venczel

cseh kiralyhoz tavozott ; s akkor mar tudhatta, hogy Garay nador az

Anjouk es Valoisk kozt 1374-ben tervezett csaladi szerzodes meguji-

tasara torekszik, mivel KataUn, Orleansi Lajos jegyese, idokozben

elhunyt. Bizonyara a Zsigmonddal valo matkasag felbontasat jelen-

tette, mikor 1385 nyaran Maria mz egesz orszdg helyeslesevel Lajos urat,

Francziaorszag kiralyanak (VI. Karolynak) testveret valasztotta urava

es testvereve«. Mas dolog, hogy Mariat Zsigmond a korabbi szerzodes

fentartasara kenyszeritette.
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Effelet tehet a nagyok atkos dolyfe, viszalya, —
Igy rontjak a hazat nem levo uj urukert, hogy

Lazongvan, nagy birtokaik szamat szaporitsak !
—

Ekkozben Karolyt ^) a magyar tronert iszonyu vagy

Nyugtalanitja ; de lelke nehez kiizdelmeket all ki.

Lelke elott lebeg egyre Lajos^) szaz erdeme, tette,

90. A nokadta segely,^) a rokonsag es a lemondas,*)

Mdria tronjoga ^) : megis erosen emeszti a dicsvagy —
S tiltakozo esze meghodol mielobb eme vagynak !

—
Nehanyan, noha erdekbol, a kiralyi leanynyal

Tartanak es inkabb ura kedveert vetekednek
;

Ellenben Laszlo, Pal, Istvan s Janos, a ban, e

Testverek,^ ) kiket a nemesek kozziil urasagra

S hivatalokra kiralyuk, nagy Lajos erdemesitett,

Tole kapott befolyasukkal Ndpoly fejedelmet

Partoljak. Iszonyii kardu testvereinel is

100. Elvetemiiltebb Zagrab piispoke, P«7,') ki talarban

Jar, — a bajoknak kiitfeje es neveloje, ki keszebb

Meg amazoknal is minden vetekre, gonoszra.

— Buntarsul veszik 6k a paraszt, alacsony helyezetbol,

Viskobol folemelt s nagygya tett vrdnai perjelt,^)

Seglei Istvannal. Csalfan imigyen megegyezven,

A zord piispok Apulia partjan kot ki s azonnal

Langra, gonoszra heviti a vagyakozo fejedelmet.®)

Kdroly, nem varhatva tovabb, raszanta magat, hogy

Elmegy a vegzetes orszagnak foldjere, csel altal

iio. Veve el a sziiznek koronajat ; es feleseget^")

1) III. Karoly napolyi kiralyt. — '^) Nagy Lajos. — ^) Karoly
1 38 i-ben Nagy Lajos segitsegevel lett napolyi kiraly, de Anjou Lajos

(a megolt Johanna kiralyne ferje) ellen egeszen ennek halalaig (1384
szeptember 20.) Erzsebet es Maria magyar kiralynek is segitettek. —
*) Karolynak, mikor magyar sereggel indult a napolyi tron elfoglalasara,

le kellett mondania a magyar tronhoz valo igenyeirol. — ^) Err5l

Marki, 32

—

^6. — ^) A Horvathyak, egy valko- es bacsmegyei hatalmas
csalad tagjai.— "^) Horvathy Pal 1379-^6! zagrabi puspok.— ^) PaUsnay
(Hericart) maskepp Horvath vagy Horvathy Janost. -- ®) 1385 augusztus

20-a tajan Napolyban adta at neki azt az oklevelet, a melyben allitolag

Magyarorszag »6sszes« forendjei meghivtak 6t a tronra. — ^*') Margitot,

Karoly durazzoi herczeg leanyat, Jakab majorcai kiraly
(
Johanna napolyi

kiralyne harmadik ferjenek) unokahugat, kivel 1370-ben kelt egybe.
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A palotaban ilyen szokkal szolitja meg egyszer :

»All a hatarozat, edes nom : megyek a magyarokhoz,

S draga fiunkat ^) is elviszem ohozzajuk ezuttal
;

Dolgaimat vegezve, fejere teszem koronamat

£s gyapapodva jovok haza ; ebbe' remel a kiralysag.

Sok sanyarusagot tiirtiink s tiiriink ez idoben,

Edes n6m ; de a sorsunk meg nehezebb lesz ezentul.

Egyreszt a Severina-csa.\a.d,^) masreszt meg a papa ^)

Szor villamot a nepre, a lazongo lakosokra.

120. Hallgatok a frankokrol es — a mi nagy baj a hadban —
A kimeriilt penztarrol ; am ha magyar koronam lesz,

A magyarok reven Ndpolyt is talpra segitem.

Mindketto az enyim leszen, vagy egyik se' marad meg«.

Mindezeket hallvan, elhalvanyul felesege, —
Konnyei omlenek es busan keseregve imigy szol :

»Edes uram ! Hagyd, hagyd sorsukra a fektelen, ossze

Nem tarto, cseles es partos magyaroknak a foldjet.

Hutlensegiiket osmerjiik : hiszen ott novekedtiink,*)

E gonoszok kozt ; oh, sohse higyj eme ketszlniieknek !

130. Oh, ne siess oda Ndpolybol, konyoriilj, ime, rajtunk ! . . .

Nemely resze a nepnek elegiiletlen, orokke

Nyugtalan es lest hany teneked, — nem bizik ugyedben

S bar amazokra haragszik, rajtad tolti haragjat.

Hat a kiralynekrol szoljak ?! Ne akard te a maset !

Teged ez a tron illet : a hogy kimutatta az Isten,

Mert levere Ottot,^) ki te ellened annyi sereggel

Jott s a vezert, ki hadaval Olaszhont ligy elozonle

Es — magablztaban — meg akart mar fosztni a trontol,

Elkergette csatak nelkiil, — ellenfeleidre

^) Laszlot, (>>napolyi Laszl6t«), ki kesobb 1405-ig annyi bajt oko-

zott Zsigmond magyar kiralynak. A fiu ekkor kilencz esztendos volt.

— 2) Karoly kiralynak anyja, Margit, maga is a San-Severino-csalad-

bol szarmazott. — ^) VL Orban (1378— 1389), ki 6t 1385. januarius

15-en kiatkozta. — *) A mikor Karoly durazzoi herczeget Nagy Lajos

1348-ban kivegeztette, ozvegye es gyermekei a Provenceba szoktek.

Karoly kiraly, Lajos durazzoi herczeg fia, csak masfel esztendo mulva
sziiletett s atyja halala utan Nagy Lajos, a papa kerelmere, csakugyan

sajat udvaraban neveltette. — ^) Johanna negyedik ferje, Braun-

schweigi Ott6, nemet zsoldos katona, utobb a napolyi hadsereg vezere

Durrazzoi Karoly ellen, mig fogsagba nem esett.
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140. Remlto sok ezernyi csapast merven az egekbol.

Isten megkonyoriilt s konyoriilni fog 6 ezutan is :

A sanyarii sorsot tiirton-tiird mindez id6ig«.

Szep felesege szavara nem is hajtvan, az agyaban

Forrongo dicsvagy fiileit megvesztegete reg
;

S mig neje konynyel akar rahatni megint, ez imigy szol :

»Asszonyi konnyert nem fogom elkergetni az onkent

Kamneveto sorsot s fiamat nem foszthatom en i^ eg

A magyarok tronjatol ; var mireank a hajo mar.

Menjijnk !« — szolt s befele akar a varosba sietni.

150. Ekkor a konnyre harag tor elo ; neje nem konyorog, sot

— Mintha Sybilla, avagy bacchansno volna, — uranak

Lepteit eszteleniil, zajosan feleselve kovette.

»0h, iszonyii apa ! Hat hova kesziilsz vinni fiad, mondd ?

Menj te magad, ha megerintett a halal szele teged :

Ezt legalabb hagyd itt, szomoriisagom vigaszaul.

A nepnel konyorogni fogok majd nemi segelyert, —
Szerte zilalt hajjal, dult arczczal lepek eleje.« —

Igy kiabalva akart eljutni a var piaczara

Es el is ert — noha visszaiize es iitlegele 6t

160. Ferje — a var hidjahoz. Imitt a kiraly, feleseget

Orlztetni parancsolvan, eltiint a falak kozt.

A no arcza remeg, langol, villog szemeparja,

Ajkait osszeszoritja — s egesz testevel el6re

Torve akar berohanni ; az iizott vad se' torekszik

Tobb s igazabb hevvel menekiilni szabad ligetekbe.

»B\in6s szolga ! — Ereszsz be, vagy a tengerbe dobatlak,

Hogyha, mikent biztosra veszem, kormanyra keriilok !«

Igy riad a kapuorre, soka, de hiaba ijesztven

Mindennel, — mire verig sertve rohan haza onnet.

170. Karolyt is mihamar hozzaviszi a szerelemvagy.

Slrasat, panaszat szivb61 hallgatja ezentiil.

Latja, szegeny neje mint 6rj6ng ilyen elhagyatottan

Es a tomentelen aggodalom sohajokra fakasztja.

Egyreszt faj neki, hogy tavol legyen a iia t61e,

Masreszt szanja nejet, — mig vegre legy6zi szerelme

Es megigeri, hogy itten hagyja fiat, a kit anyja

Mint a halal torkabol megszabadultat olelget.

Amde tovabbra is aggodik, biisul, szomoriian
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Gondol ra, mily eselyek elott all ferje. Mivel kesz

i8o. Mar a hajo, valaskor elajult szep feleseget

Vigasztalja a ferj s fiait, mint j6 apa, neki

Gonddal ajanlja ; szegeny felesege imigy zokog erre :

»0h, te siket fiillel, menthetlen megy a halalba ! . . .

A mint elhagyod a kikotot s dagadoznak a tenger

Habjain a te vitorlaid : leteszem fejedelmi

Biboromat s mivel ozveg^^gye kell lennem, azonnal

Gyaszt oltok s varom, remego fiilemet mikor eri

Holtod hire, mely a varost mely gyaszba boritja.

Hire megy a fejedelmi beszednek, hire szavamnak,

190. Hogy panaszos letemre mino inteseket adtam.

Tavozol . . .« Es, tobbet nem szolva, sohajt a kiralyne.

Addig a csaszarnak fia ^) noiil vette ^) azon not,^)

A ki magyar vert vitt hozomanyul ; egybekelesiik

Hlre se zarja el utjat es nem apasztja remenyet

Kdrolynak. — Viszi vegzete Illyrianak a partjan

Galyait. Zeng sziklafalat is megkozelitven,

Horgonyt vet *) s a hajo orrat befele igazitja.

Innen, a fobiinosok szavain jarvan, tovaindul

Zagrabba, a hol is pihenesre megallani kesziil.^)

200. Mig ennek hire fut s Magyarorszdg apraja, nagyja

Mind kap rajta, azon torven a fejet, mi lesz ebbol, —
O a kiralynek ellen azonnal bujtogatokat

Kiild be, — a fourakat jobbara reajuk uszltja,

Szoval tartja, — gonosz miivet folytatja a czinkos

Tarsakkal : mire Zsigmond, mert csupa cselt veszen eszre,

Elhagyvan feleseget, csak maga fut tova gyorsan.®)

1) Zsigmond, a ki ekkor csak 18 eves volt. — ^) Alkalmasint 1385-

ben, Mindszentek napjan. — ^) Maria magyar kiralynet, ki meg 16 eves

sem volt. V. 6. Marki, id. h. 69—74. — *) 1385 szeptember 12-en (Kerche-

lich, Hist. Eccl. Zagrabiensis, i40.)Aschbach szerint (Geschichte Kaiser

Sigmunds. I. 21.) mar szeptember 3-an. —^) Karoly teljes harom honapot

toltott Zagrabban. — *) Zsigmond 1385 november masodik heteben ment

Csehorszagba, hogy testveretol, Venczeltol segitseget kerjen. Ez tehat

nem futas volt, mint Monaci es Thuroczy (258. I.) mondja. A segitseg

fejeben november 13-an Venczel javara vegkeppen lemondott Branden-

burgrol, unokatestvereinek pedig, Jobstnak es Jodoknak, deczember

elsejen zalogba vetette a Duna es a Vag kozt levo teruletet, minek

hirere sokan atpartoltak Kis Karolyhoz.



144 MONACI KRONIKAJA KIS KAROLYROL.

A holgyek ^) kovetekkel kerdik : latogatoba

J6tt-e, vagy ellenuk indult ? — s litja okat tudakoljak.

Keble gonoszsagat kegyelet mazaval akarvan

210. Elburkolni, imigy szol : »Szentul el kebelemben

Hiisegem Lajos, a ti atyatok irant. Magyarorszdg

Rendbeszedese miatt jovok es hogy a partos urak kozt

J6 egyetertest hozvan letre, hugom birodalmat

Megbekitsem«. — A nagy tomeget megnyerte ezen terv

S igy a gonosz lakosoktol kornyeztetve haladhat

Os Budavara fele. Noha jol tudjak a kiralynok,

Hogy hamisan szolott s a kiralysag vagya vezette :

Erdemeikben azonban elannyira biznak a nok, hogy

Nemi remenyt taplalnak ; azert 6t, a kit a folkelt

220. Nepsokasag kornyez, kit a nep kedvel s kit erovel

Vissza sem lizhetnek magaszantukb61, — beereszteni

Kesziilnek, — mosolyogni tanulnak. Felvonulasat,

Banatukat titkolva szeretnek tiirni, ha — tudnak.

S igy a kozelgo Karoly ele a ket koronas holgy

Biiszke menetben, szep aranyos hint6n robog. — Ot is

A hint6ba veszik. Szolt Maria : »Edes atyamert

Tisztelj engemet is«. »Fiam ! — Erzsebet meg imigy sz61t

Elhagyvan honodat, fiadat, te hazankba sietsz, hogy

A belso bajokat sziintesd s konnyits iigyeinken.

230. Nincs kello jutalom, — nincsen dicseret e tenyert.

Megfizet en helyettem az egnek szent ura majdan.«

»Megfizet, edes anyam, edes noverem, az Isten.

Mig buzg, forr ereimben a ver, szivemben orokke

El a vitez atya erdeminek szent kepe, varazsa.«

Es berobogva Budara, nem is ment a palotaba :

Alkalmat falain kiviil keresett a cselekre.

Akkor szallt oda, a mikor alnoksaggal az orszag

Kormanyz6ja leven,^) keze kozze kapta a gyeplot.

Majd meg, hogy betetozze a beket, nagy ravasz arczczal

240. Gyiilest hirdet, a kozlakosok zajg^ tomegevel

^) A midon deczember elejen Zagrabbol Budara megindulvan, mar

egesz zaszloaljak csatlakoztak hozza. — ^) Deczember masodik fele-

ben az orszaggyiiles valasztasabol s nem egyszeriien alnoksagbol,

mint Monaci hiszi.



MONACi kr6nikaja kis karolyrol. 145

Betoltven Budavart. Az ujltani annyira vagyo

£s elcsabltott fecsego nep titkon ilyesmit

Fejteget : »A tronon meddig turjiik meg az asszonyt,

A kinek a bizodalmat felhasznalva, nevebol

Gunyt liz annyi gonosz, zsarnok termeszetii ur, hogy

A nep biiszke nyakat tetszese szerint leigazza !

Lattuk, ez orszagot hanyszor festette be veriink

S mennyi videken emeszte varosait fol a tiizvesz.

Kis Karolyt minekiink Isten kiildotte az egb61

!

250. Ferfi-kirdlyf akarunk !« — Mig effelet ugatott a

Varpalotaba ozonlo, sot rohano tomeg : a nep •

Ennyi diihen s az urak cselein megiitodve, imigyen

Szolott, nem helyeselven tettiiket, egy oreg ember :

»Veretek ontozi majd Magyarorszag tereit ujra,

Mert a kiraly bo ^rdemeit nem nezve, az ennek

Kormanyzasa alatt fejlodott szarvaitokkal

Elbizakodva siettek a lany ellen. Titeket mar

Untat a beke, vagyon, jollet ;
— Kozelednek is a vad

Haboru, ehseg es nyomorusag napjai gyorsan !

260, Napoly nepeit, a melyek a beket, a szerencset

Es a szabadsagot kelletlen modra viseltek

Es lijitani vagytak, — nem szegyeltek a dolyfos

Rablohoz partolni, oly urnonelc veszedelmet

Igy foHdezve, — midon atlatjak biineiket most,

Haboru es iszonyu ehseg kettos diihe tepi,

Varosukat feldulja, vagyont es vert kovetelven

S parlag foldeiket gazdak verevel itatja
;

Az meg az emberi belt s ereket tamadja meg egyben.

Hontalanul ezren bujdosnak a vad ligetekben

270. S ehoket erdei taplalekokkal csillapitni,

Ottan nemi bogyot, szedret, makkot szedegetnek

S mint arnyak lezengenek, ilykepen kimeriilve.

Sapadtak, szemeik beesettek s osszeszorult a

Torkuk ; sirnak ozonnel, hangjuk erotelen ; ottan

Allnak az uton, mint a kiket megvert babonas dal.

Edes atyaik elott rogynak le, halalra gyotorve,

A gyerekek ; csecsemok — az anyak fonnyadt kebeletol

Fel nem iidiilve — a let kiiszoben leheUk ki a lelkok'.

Ellankadt tomegek csapatatol hemzseg a vizpart.

Gombos : Kozepkori Kr(?nikasok. X. lO
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280. — Gyermekeit kulfoldi hajosnak ajanlja fol ez : csak

Kis kenyeret ker ; az felesegestiil, gyerekestiil

S haznepevel egyiitt etlen menekiil el az osi

Foldekrol, szolgalni tanulvan dolyfos uraknak.

Tobbet is erhetsz meg, nyomorult nep !« — inti a bator,

Nyiltszivii oreg oket. Azonban a nep diihe noven.

A betoro Karoly megrakja olasz katonakkal

A varnak kapuit s gyiilesbe hivatja azonnal

A nagyokat, kik — hiveitol izgatva — kimondjak,

A felenk igazakkal egyiitt, hogy a hon jogarat most

290. neki adjak at. — A kiralynekhoz, kik ilyen rossz

Hirre nagyon megijedtek, a zord kovet azzal a szornyii

Klvanattal jon, hogy a lany mondjon le a tronrol.

Felve, halalra sebezve, le is mond szoval az anyja.

Szivfacsaro fajdalmait el nem rejtheti most a

vSiro lany, ki, szavat helyesen valasztva meg, Igy szol

:

»Vissza nem litasitom — mond — edes atyam koronajat,.

A mely joggal enyem. Engedjetek el Magyarorszag

Folderol, hogy szamkivetetten menjek Uramhoz«.

Am a tamik tavoztakor onti diihet ki a venebb

300. Fejdelemasszony : »Az Isten m'ert halogatja boszujat,

Hogy megrontsa a rablot, a ki a noket ilyenkep'

Uldozi s tudja, mikent kergesse el 6si jogon nyert

Tronjukrol a kiralynekat, rokonit, kik anyak, nagy

Erdemiiek s a magas polczon torvenyesen iilnek.

Meltatlan, nyomorult sorsaval lelkem ele jon

Janka kiralyne, a ki halaltol menti meg 6t, a

Kis csecsemot, a midon zord ferje megolni akarta

— Atyja hibaja miatt — a picziny tuszt ; s hala fejeben

£lete aran vette el ettol a koronat o

310. Es tetemet nem hagyta megaldott foldbe temetni

!

Emberi, isteni jog, kegyelet, hatalom : zavaros mind

Nala, ki vetkezik egyre : csak az van hatra, (ne adja

Isten !) hogy Jankara hasonlltson kimulasunk !«

Mig a szegeny anya ily panaszokra fakadt, a leany nem

Szol semmit ; szemeit konny arja boritja
;
gyanutlan

Keblebol keserii sohajok tornek fol ozonnel

Es zokogo slrasa egesz' elfojtja beszedet.

Oh, mi csodas, hogy a lany szivere imlgy hat a tronnak
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Elvesztese ! Csodas, hogy a fajdaloni annyiia tepi !
—

320. Oltvan a panaszok bubanata langjait, anyja

Maris egesz lelkevel a bosszu gondolatan csiigg,

£s nyugodtan ekep szolitja meg a zokog6 lanyt :

»Lasd, birodalmad kormei kozt van, lanyom, a hiitlen

Rablonak, ki a kozszeretetre hivatkozik es mar

A koronat nyiltan kovetelve, halallal ijesztget. —
vSzornyii haragjaban ha a varlakhoz nyomul a nep,

tjgy lehet egy nap alatt vesztiink tront s eletet akkor,

S egymas verozonebe fulasztnak, draga leanyom !

Villamnal iszonyubban siijt a nep diihe, lelkem
;

330. Szornyiibb az haragos vadkannal es a morajlo

Tengernel ; s mi tomerdek vert ont percnyi idoben !

Nem kimeh sehogy sem a rangot, a kort, nemet, allast.

Hajlott nyakkal a nep gyavan hordozza igajat,

Vagy torvenyt giinyolva vet iiszkot az utczasorokra.

— Hagyd a jovo bajokat ! Hiszen ily viszonyokban eleg, ha

Eletedet mented meg ; az elrablott uralomhoz

Meg eljuthat az elo ; holtnak semmi remenye !«

»Jaj nekem, edes anyam, ha kiralylanykent uralomban

Kezdtem az eletet es fejedelmi magaslaton alltam,

340. Oseim oly nagy fenye koritett es ragyogott be,

Megkoronaztak, oroklott tronomon iilve kegyeltek ! .
.

,

A letemhez nott koronat nem hagyhatom en el,

Csak letemmel !« — Im, ezt rebege tompan a leany es

Szaritgatta szemenek harmatait kotenyevel.

Erre sohajtva, keseregve, imigyen valaszol anyja :

»0h, uralom, hatalom, kincs : egy sem fiigg a halando

Embertol, maga kenye szerint tesz ezekkel a vegzet.

Szamkivetes, borton, nyomorusag, gyasz, a halalnak

Szamtalan uj neme, szaz sanyariisag : mind vele jar az

350. Emberi sorssal ; s teged ezeknek mind kitevelek,

A hogy sziiltelek, Amde az ^let akarmivel ijeszt,

Elkesziilve, meresz lelekkel szallj vele szembe
;

Mert a hatalmas lelket a balsors megnemesiti

S ahhoz a jobblet is bekopogtat neha ujonnan«.

Szolt s Karolyhoz ment, kegyesen kezdven a beszedet

:

»Draga fiam, nem fekezi n6uralom meg a biiszke

Nagy Magyarorszagot : vedd hat tieidnek uralmat.

10*



148 MONACI KRONIKAJA KIS KAROLYROL.

Rad ozallt a jogar«. — Azt a hamis hirt hallja azonnal

A varos, hogy a lanyka lemondott a koronarol.

360. A levegobe magas falazattal nyiilik a slkon

A fejedelmi Fejervar^); a termeszet iszapdus

Vizzel vedi e helyt, valamint saros mocsarakkal.

A kozepen marvanytemplom biiszkelkedik ; ezt szent

Istvan tiszteletes holtteste teve kitiinove,

Mert 6 nyerte meg a szent hit fenyenek a nepet

S a magyarok balvanyait o zuza darabokra.

E templom fejedelmi kozos sirbolt s koronazo

Szentely ; itt nyeri els5 tiszteletet a kiraly, kit

Itten avat fel a nep, — hogy imitt kiserje a sirba.

370. E varosba jon a nagy urakkal, a nep tomegevel

Karoly ; ezen templomba siet most vegzetesen, hogy

A gyilkos koronat csiif csellel orozza el onnet.

Fegyveresen jottek, nem is ugy, mint maskor ilyenkor :

Beke-, szerencsejelento kontost senki se' hord most.

Meghivatva ezen szomoru iinnepre,^) bemennek

Most a kiralynek abba a kapolnaba, a hol szent

Oltar jelzi Lajosnak, a nagynak, orok piheneset.

S mig elhalmozzak szomoru csokokkal a szobrot,

Biiszke onerzet tolti be szivok' s lijra eszokbe

380. Jut rablott biboruk ; s a szegenyek, most veszik eszre,

Mily magasan voltak, mikor onnan mar lezuhantak
;

Mint ki hegy ormarol mely volgybe leszallva, a volgybol

Ismet visszatekint a magas szirtfokra, hol allott.

Verpiros arczaik halavanyak lesznek azonnal,

Megtorik oserejok, reszketnek s hosszasan ekkep

Nezik a marvanyszobrot konnybeborult szemeikkel.

A mint vegre boszura, haragra heviil kebelok fel,

tJj s nagy erot ad a diih ; elnyomjak konnyeik arjat
;

Szivok a jajszot, keblok a sohajt visszaszoritja, —
390. Rejtegetik — tettetve — a szornyii banatot es but

^) Szekesfehervar, a hol deczember 31-en Karolyt iinnepiesen

kiralylya valasztottak. — -) A koronazasra, mely a valasztast nyom-
ban kovette.
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S a templomba sietnek, a hol Kaioly papi diszben

Volt, a milyenben az Isten igeit zengeni szoktak

A levitak. Haromszor imigyen kerdezi osi

Modon a nepet az osz esztergomi biboros ersek : ^)

Kell-e kirdlynak Kdroly ? — A partosok a fejedelmi

Himnusszal haromszorosan felelenek ; azert hat

Folkenven, rosz elojellel koronazta kiralylya.

Nem kovete vig zaj, sem oromriadas eme tettet,

Aggodalom kinozza a biinteny elkovetoit

4^0. Es a kiralynekon maris sajnalkozik a nep.

Nem szokvan meg ilyesmit, a nehany hivet azon vagy

Egeti, hogy karddal gyilkolja le zsamok urat es

Gyiiloletes verrel feketitse a templomot ; edes,

Szep a halal, ha ezer seben at roppen ki a lelek,

S bosszujaval egyiitt a kiraly verebe fuladhat !

Amde, ime, a kiraly mihamar baljoslatu jelt lat
;

Mert a hogy, osi szokashoz kepest, a mise vegen

A nagy urakkal egyiitt fejedehTii menetbe' kijott a

Templombol, hogy aranynyergii paripara feliilne,

410. Szent Istvannak eiotte hozott jelvenye, a melyet

Annyi idon at szent kegyeletben tart vala a nep

tJj koronazasokra : a zaszlorud, a melyiknek

Josjeliben hitt a koronazo pap, — megakadt az

Ajtoban s darabokra torott, nem akarva bitornak

Atengedni a tront s a kiralyok egyeb jogait sem.

S a mlg gondtalanul birna Budavarban a zsakmanyt,

A fondorlata ily sikeretol elvakitottat

Bus tiinemenyekkel rettegteti Isten az egen.

Forgoszellel, ijesztve, kavarogva keletkezik a rut,

420. Nagy zivatar, milyet a magyaroknak venei meg nem
Lathattak sohasem. Tornyoknak biiszke tetoit

Es Budavar palotait erosen razza fuvalma
;

A palotak fodelet pelyhekkent hordja a legben
;

Eptiletek, hazak szornyii recsegessel inognak.

Senki se' hinne tan, hogy a foldteke ily rohanattal

Terend vissza orok khaoszba megint valamely nap.

^) Demeter tabornok 1379-16! halalaig (1387 februarius 20.) volt

esztergomi ersek, egyuttal az orBzag fokanczellarja.
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Vagy, hogy a szaraz, a surii para kitorve a foldnek

Gyomrabol, ekkent mozgassa meg a terepet majd.

Itten, az iinnepi zaj veget s a halalt jelez61eg,

430. Mondani rettenetes : harom napon at iszonyii sok

H0II6 szall a kiralyi lakosztaljmak tetejere

Es czudarul telekarogjak az eget, valamint a

Fiildobot ; aztan, cs6reiket hasznalva a harczban,

Egymast kolcsonosen csapdossak, verdesik, — ligy, hogy

Fekete tollaikat pirosakka festi meg a ver.

Oh, konyoriilj a kiralysagon, konyoriilj meg a nepen !

Nyilt a vegzet ; a joslat is int ; a csodak fenyegetnek :

Fuss, menekiilj Napolyba ! Siess a halal mezejerol

!

Nezzed ugyan, mit mond a haj6d jelkepe, a melyet

440. Folszereleseitol megfosztva tiizel kebeledre :

Azt, hogy a jarmii osszetorik s nem jutsz soha sirba ! . .

Nagy birodalmat ero s jog n^lkiil akarva : olyan vagy,

Mint ki a tengert rud s evezo nelkiil hasogatja

S vegre is elvesz a zatonypad kozepen, — temetetlen.

Joslatnak veszi Karolj^ a zord, haragos zivatart, — a

Holl6k larmajat, szomoru kiizdelmeit ; immar

Latja gonoszsagat — es megborzasztja ez erzet ;

Fel, — de remegni se' mer a jovendo sors iszonyatol.

Erzsebet meg, a biiszke magaslatr61 leloketve,

450. Mar ezalatt reg langol a bosszii szornyii diihetol

S indittatva letiint fenyenek kelleme es a

Nadornak ^) nyomatekos buzditasai altal,

Karolyt meggyilkolni torekszik : az elragadottat

Csellel akarvan visszaszerezni. Akar kegyeletbol

A koronazott holgyek irant, — vagy azert, mivel inkabb

Ohajtotta szelid es nyajas uralmukat lijra :

Most Gara nador raveszi a nagy biinre a noket

S durva cselet iigyesen, ravaszul kesziti el6re
;

Lelt olyat is, ki, ha kell, fegyverrel ront a kiralyra.

460. A halak egi jegyeben jart a nap, mikoron sok

Fegyveres embert61 kis6rve, a nador — azon hirt

Terjesztven, hogy lanya menyegz6j6re videkre

^) Meg nadornak nevezi Garayt, holott a deczemberi orszaggyiiles

Szechy Miklost valasztotta meg helyebe.
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Tavozik, a palotaba megyen,^) mint a ki szeretne

tJtja elott biicsuzni kiralyatol ; ugyanakkor

Adta hiriil Erzsebet is o neki, hogy veje, Zsigmond

tJj levelet kiildven, vele titkon szolni akarna.

Es a szerencsetlen Karoly, bekerltve a biinnek

Surii homalyatol, — odahagyta sajat emeletjet ^)

£s a terembe vonul, a hol 6-ra var a kiralyne

470. S varnak az ordogi fegyveroket kopenyokbe

Rejto czinkosok.3) sem jott egyediil : magyarok s grof

Albericoval olasz csapatok kovetek a terembe.

A magyar ertekezest odahagyvan mind az olasz nep,*)

A csevegd Erzsebetnek kozelebe' figyelve

Ult a kiraly. Ekkozben a nap nyugalomra kozelgett.

Most Gara felszemmel hunyorita Balazsra, ki ott allt

S elvallalta mereszen a nagy terv teljesit^set.

A megadott jel utan a gyaniitlan fejdelem ellen

Villogtatja piros kardjat. Megijedve a vastol,

480. Hatra hajolt s arczaval visszatekintve, a mint volt,

Elkeriile a csapast ; hol homlokig er a halantek,

Es szemet 6r a szemoldok : a bosz kardlap behatol, nagy

Vagast ejtve ; felugrik, a jajt elnyomva vitezul. —
A mint uj sebet ohajt ejteni rajta, — a ban ^) nagy

Larmaval s kihuzott karddal gatolta meg abban.

Ekkozben kiszokott s halotermebe vonult el

Karoly nagybetegen s nyomait verrel jelole meg.

Nehany nappal elobb *) (csoda s borzalom erteni mindezt)

Ot Olaszorszagnak papaja apostoli villam

490. Altal sujtja, a mely regtol fenyegette fejet mar.

Megmenekiilve a fejdelem, eltenek veszedelme

1) 1386 februarius 7-en szerdan delutan. (A napra nezve 1. Marki,

82. 1., 5. jegyzet.) — ^j jg g, kiralynek is a palotaban laktak. —
^) Garay volt nador, Forgach Balazs poharnok, Bubek Imre halicsi

fdkapitany, Szentgyorgyi Tamas volt horvat ban s Bahnt dr. pecsi

piispok. Az utobbinak kivetel^vel valamennyien kardosan jarvan, hoimi

ordogi fegyvereket bizonyosan nem rejtegettek kopenyegeik (?) alatt

;

maga Monaci is Irja, hogy karddal tamadtak. — *) A magyar beszel-

getest nem erto olasz testorok parosan tavoztak Alberico olasz var-

nagygyal egyiitt. — ^) Szentgyorgyi Tamas. — ^) Ez tevedes. A ki-

atkozas mar 1385 januarius 15-en megtortent.
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Nelkiil, — a czinkosok ingadozo leptekkel, ijedten

Futnak szerte,^) hiven, hogy sarkukban kovetik mar
A bosziilt olaszok. Majd visszajoven a kiralyno,^)

Foldre teriile magankiviil a terem kozepere. «
Kint ezalatt olaszok figyelenek ez ejjel a varra

;

S a mint eszrevevek, hogy cselbe keriilt a kiralyuk,

Hogy mar vere is omlott s hogy nincs fegyverok a bosz

EUensegre, a mar kozel-ejtol fedve, azonnal

500. Visszavonuhiak, karddal akarvan visszasietni.

Kis sarkon fordul meg az emberi tett s esemeny ; ha

Egy kicsiket batrabban idozik imitt az olasz nep,

Karoly a bajtol mentve maradna a tronon ; azonban

Ugy lehet, elvennek a jutalmat a partosok akkor.

Amde a szornyii itelet az Istent elhidegiti

S meghiusitja a foldi segelyt ; mert Isten-itelet

Sujtvan, biinei siilya a melybe taszitja le 6t es

Most a kemeny, bossziis olaszok kivonulva maguktol,

Foltamad s magyar orizet veszi vissza a varat
;

510. S a halokamaranak az ajtojat beszakitvan,

Elfogjak a kiralyt s foglyul a toronyba rekesztik.

Hejh, a szerencse mino diadalt nyer az emberisegen !

Most a kiralynak bortone egy torony, a hol iment meg,

Hogy hatalom vala resze, sajat orsege vigyazott.

Alberico megjott az olasz neppel ; de a varat

Elfoglalva, a sanczokban pedig a magyar orok

Szep koszorujat lelte ; azert az olasz katonakkal

Os-Budavarosban Karolyt eltetve barangolt.

Es a mikor kiviil senkit se' vesz eszre, kisurran

520. Titkosan, ejjel, olasz s honi kiserokkel, a kik csak

Partoltak a kiralyt. Meg hajnal elott ^) a kiralynek

Nepeiket szintoly figyelemmel kiildik a varba. —
A mint osszevonak erejok' s eliize az aranynap

A hiis arnyat, a bosszulok Budaszerte kialtjak

S hirdetik azt, hogy Maria ismet a fejedelmok.

^) EUenkezdleg : Garay emberei azonnal megszallottak az orhelye-

ket ; az olaszok kiszorultak s Horvathy a horvat katonakkal fegyveresen

tort maganak utat a foltamadt nepen at. — ^) Erzsebet. Semmi
nyoma, hogy Maria jelen lett volna a veres latogatason. —
^) Februarius 8-an.
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Majd az olasz hazakba rohannak s dulva, rabolva

Szennyezik a bosszut be. Hiuz szeme volt a kegyetlen

Sorsnak mindig. A kit kedves fatyolba boritott

A i« sors, im, eldtiinik a bajnak tomegeben'

530. Karoly ; mint a szegeny folserken az alom olebol,

Kit pihenese alatt gyonyorii kepek csalogattak.

S latja is immar, mennyire mulo arny a hatalma

Es hogy a polcz, az a biiszke magaslat is ingatag allas,

S meghokken, hogy olyan nagy a felho, mely beboritja,

Orizetre ^) Visegradnak varaba helyeztek

A fejedelmet ; mig sebeit gyogyitva, hive, hogy

Megmenekiil, a szegeny, im, kenytelen ^) osszeszoritott

Gegevel, megfojtva sietni el a remego es

Banatos eletbol ; szabadon hagyjak s temetetlen'

540. Tagjait es nem is engednek nyugodalmat a szentelt

Foldben, a sirban ; ^) Apulia fejdelemasszonya, Janka *)

Jobban jart, mivel otthon porladozik ; de a Karoly

Teste, ime, idegen levegobe ereszti a biizet . . .

Mit hasznaltak a kincsek, a nagy birodalmak ? — Ugyan mit

Hasznalt, fejdelemasszonyokat megfosztnod a trontol ?

Mind mi csekely, oh, jaj ! hogy olyan birodalmakat adjon

Akkora varosokert ! — Az a nagyszerii vegzet a sirt is

Elveszi toled most . . .^) Legalabb sok szazadon at elsz,

Mint a szerencsetlensegnek peldaja, — siralmas

550. Enek targya, kiralyok tiikore es okulasa !
—

Hala Istennek, vege van !

1) Meg ugyanaznap februarius 8-an. — -) 1386 februarius 24-en.

Monaci szerint megfojtottak, masok szerint megmergeztek, Thuroczy

szerint (Schwandtner, I. 266.) orvossagat megmergeztek s torkat is

osszeszoritottak. Maga Maria kiralyne negy nap mulva azt irta (Feher,

Codex dipl. X. a. 280.), hogy sebei kovetkezteben mult ki s ez a

leghihetobb. — ^) Mert akkor meg egyhazi atok alatt volt. — *) A
napolyi kiralyne, kit Kis Karoly vegeztetett ki. — ^) Ebbol is latszik,

hogy verset Monaci 1390 februarius elott irta, mert meg nem tudta,

hogy Karolyt IX. Bonifacz papa engedelmevel eltemethettek.
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egyike 27.

Alfred (Nag}- — ), angol kiraly 8.

Amalharius, triei^i ersek 14. 57.

Amerika 12.

Angolok 10. ,

Angolszaszok 9. 13. 23.

Annales Xantenses 14.

Anoundus, sved kiraly 65.

Ansbertus 20.

Ansfridus, terito a svedek kozott

28. 30. 90.

Anskarius, hamburg-bremai ersek

2. 3. 5. 9—13- 15- 17—35-

28—35- n- 39- 41- 54- 58. 59-

63. 74. 75. 79. 108. 112. 114

—

117. 124. 126— 128.

Apulia (ItaUaban) 135. 140. 153.

ApuHa (? Pilten a Windawa-folyo

m. Kurlandban) 11. 24. 35. 87.

Ardgarius, remete 30. 63. 68—70.

Arnulfus. aldozar 112.

Arrhenius, tortenetird 15.

Asmussen, tortenetiro 15.

Athanasius (Szent — ) 103.

Autbertus, corveyi szerzetes, Ans-

karius kiser6je 24. 28. 51—53.

Azzo Rambald grof 132.

B.

Balazs (Forgach — ), poharnok

151.

Barbaro 132.

Benedek (Szt. — ) 117.

Bem (Bjorn), sved kiraly 56.

Bernabus (Visconti Bernabo v.

Barnabo), Milano ura 136.

Berndt, tortenetiro 16.
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Bernhard 1. Bernharius.

Bernharius grof, Hamburg kor-

manyzoja ii. 60.

Bernoldus, strassburgi piispok 58.

Birca (most Bjorko, a Malar-to

egyik fszigete) 11. 24. 28. 34.

35. 56. 65. 81. 83.

Bizancz 12.

Bizancziak 12.

Bjorko 1. Birca.

Bjorkoi jarl 28. 30.

Blekingen, keriilet Svedorszagban,

a delkeleti parton 10.

Brema 21. 23. 25. 33. 34. 95- 96.

Bremai 32.

Bremai Adam, kronikairo 8. 15.

Bremai egj^hazmegye 21. 27. 31.

72—73- 75- 76.

Bremai ersek 34.

Bremai ersekseg 33.

Bremai piispok 27. 29. 31.

Bremai piispokseg 20. 26. 29.

31. 71. 72.

Brema-hamburgi ersekseg 32.

Britannia 7.

Brit-szigetek 13.

Bruni 132.

Buchenroder, tortenetiro 1 5

.

Buda 144. 152.

Budavara 144. 145. 149.

Burghardus giof 90.

Byrca 1. Birca.

C, Cs.

Cambrayi piispok 14.

Caroccio (a milanoiak zaszlos-

kocsija) 137.

Catla, Frideburg leanya 69.

Chochilaich, dan kiraly 13.

Chronicon Corbeiense 16.

Chronicon de rebus Venetorum

133-

Colonia (Koln) 53.

Colonia 1. m. Koln.

Corbeia (0-Corvey Galliaban),

zarda 41.

Corbeia 1. m. Corvey es 0-Corvey.

Corbeiai zarda 41.

Cori, nepseg Kurlandban 86.

Corvey 17. 18. 27.

Corveyi zarda 18.

Cseh 139.

D.

Dahlmann, tortenetiro 8. 15. 22.

32.

Danemark 9.

Dania 8. 9. 13. 14. 20. 25. 28.

30- 33- 34- 36. 65.

Danok 8— 11. 13— 15. 20. 23. 25.

26. 28—30. 34. ss- 39- 50- 51-

53- 57—60. 65—67. 75. 77. 86.

88. 90. 92. 107. 123.

Danorszagi 28.

Dante 133.

David, zsid6k kiralya 115.

Dehio, tortenetiro 16. 18. 32.

Dnyeper 12.

Domanovszky Sandor dr. 3. 5.

Dorstadt (Wijk bij Duurstede) 53,

69. 78. 84.

Dorstadt 1. m. Wijk bij Duurstede.

Drava 138.

Drogo, metzi ersek 29. 58.

Duna 138.

Dunai 11.

Dummler, tortenetiro 32.

Diina 12.

E.

Ebo, reimsi ersek 13. 14. 20. 21.

23. 25. 28—30. 58. 59. 91.

Einhardus, Nagy Karoly elet-

iroja 7.

Elbe 14. 25. 29. 30. 31. 90.

Elbe 1. m. Albia.

Ericus (? upsalai), sved kiraly 34.

Erik (Horicus, az id6sebb), dan

kiraly 26. 34. 35. 90.

Erik (Horicus, az ifjabb), diin

kiraly 34.
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Erik 1. m. floricus.

Erimbertus, Gauzbertus unoka-

ocscse 30. 85. 89. 90.

Erzsebet, Nagy Lajos magyar
kiraly ozvegyc 131. 138. 139.

144. 150. 151.

Este-csalad i ^6.

Estrup, tortenetiro.

Euroj^a 7.

Europai ^;^.

F.

Far-Oerok 21.

Farriak 107.

Fasti GDrbeienses 43.

Fejervar (Szekesfehervar) 148.

Flaminius Cornelius 132.

Flandriai 31.

Foss, tortenetiro 16.

Fonicziai 9.

Franczia 139.

Frank birodalom 11— 14. 75.

Frankok 11. 14. 141.

Fresia (Frisia) 99.

Frideburg, birkai oregasszony 35.

68.

Frisek 53.

Fulbertus, Anskarius tanitvanya

48.

Fiilop, apostol 97.

G.

Gallia 13. 58. 108.

Gara nador 150. 151.

Gara varosa (a mai Gorjan, Verocze

vmegyeben) 138.

Gauzbertus, Ebo reimsi ersek ro-

kona, osnabrucki puspok 25. 30.

32. 59. 60. 62. 69. 79. 85. 90.

Geijer, tortenetiro 15.

Gergely (I. v. Nagy, Szt. — ),

papa 98. III. 113. 114. 119.

121. 125.

Gergely (II.), papa 74.

Gergely (IV.), papa 20. 22. 29. 58.

Germanok 9.

Geroldus grof 58.

Gislemarus atya, terito 55.

Gombos Ferencz Albin dr. 2.

Gorm, dan kinily 34.

Gotok 10.

Gorog 10. 36.

Gorogorszag 9. 11. 12.

Gregorius Turonensis 13.

Gronland 12. 21.

Gronlandiak 107.

Guarino 132.

Guntharius, kohii ersek 31. 32. 73,

H.
Hadebaldus, kohii piispok 53.

Hahtgarius, cambrayi piispok 14,

Halland, keriilet Svedorszagbanj

a tengerparton, Goteborgtol

delre 10.

Hamaburg I. Hamburg.
Hamburg (Hamaburg) 11. 14. 23.

25—27- 30—32- 57- 60. 72. 75.

78. III.

Hamburg-bremai ersekseg 21. 76.

Hamburgi 17. 32. 107. 108.

Hamburgi ersekseg 14. 15. 20_

29—31- 76-

Harald (Herioldus), dan kiraly

14. 19. 20. 23. 24. 27. 34.

Harald 1. m. Herioldus.

Hegediis Istvan 131.

Helahwih, hamburgi asszony 113.

Helmgaudus, verdeni piispok 58.

Henrik (I. v. Madarasz) 34.

Heresi (Nienheerse, Paderborn ko-

zeleben), zarda 119.

Hergeir 1. Herigarius.

Heridac 1. Heridag.

Heridag, hamburgi presbj^ter 14.

57-

Herigarius (Hergeir), bjorkoi jarl.

28. 30. 35. 63. 64. 66. 67. 70.

Herioldus (Harald), dan kiraly

50—55-
Hermann, kolni ersek 32.

Herodes 85.
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Hettus, trieri ersek 58.

Hierotheus, gorog terito a magya-

rok kozott 35.

Horicus (Erik, az idosebb), dan

kiraly •jj. 79. 81. 82. 89. 90.

Horicus (Erik, az ifjabb), dan

kiraly 89. 90.

Horicus 1. m. Erik.

Hoseas, profeta 121.

Ho^a, Sliaswich grofja 89.

I.

IUyria 138. 143.

Istvan (Szt. — ), vertanu 104. 127.

Istvan (Szt. — ), magyar kiraly

149.

Istvan (a Horvathy testverek

egyike) 140.

Italia 136.

Izland 21.

Izlandi 9. 107.

J.

Jambor Lajos 1. Lajos.

Janka (Napolyi — ) 146. 153.

Janos (Keresztelo Szt. — ) 45

48. 103. 104. 118.

Janos, evangelista 105. 114.

Janos, ban 140.

Janus Pannonius 131.

Jeremias, profeta 81.

Jeromos (Szt. — ) 118.

Job 61. 96. loi.

Jiitek 13.

Jiitland 9. 10. 34.

K.

Karoly (Nagy — ) 7. 13. 14. 26.

44. 57. 107. .108.

Karoly (Kopasz —
) 71. 75. 98.

Karoly (Vastag — ) 125.

Karoly (II. v. Kis — ), magyar
kiraly 2. 129. 133. 136. 140.

143—152.

Keleti-tenger 8— 10.

Kis Karoly 1. Karoly.

Konstantin (Szt. — ) 24.

Konstanz 74. 75.

Kopasz Karoly 1. Karoly.

Koppmann. tortenetiro 18. 32.

Koln 71.

Kolniek 32.

Kolni egyhazmegye },i.

Kolni ersek 20. 24. 31—33. 76.

Kolni ersekseg 21—23. 30.

Kozep-Europa 13.

Kreta 132. 136.

Kur 24.

L.

Lajos (Jambor — ) 14. 27. 29.

50. 54. 57. 71. 72. 74. 75- 102.

107. 108.

Lajos (Nemet — ) 31. 32. 71—76.

79. 81. 102. 117. 125.

Lajos (Nagy — ), magyar kiraly

137. 140. 144- 148.

Lando Peter 133.

Langebeck, tortenetiro 1 5

.

Lappenberg, tortenetiro 15. 18. 32.

Laszlo (a Horvathy-testverek

egyike) 140.

Liber mortuorum fratrum Ful-

densium 43.

Liudbertus, mainzi ersek 117.

Liudger, frank presbyter 14.

Liudhardus, paderborni piispok

117. 120.

Lorschi evkonyvek 27.

Lothar (L), frank-roraai csaszar

31- 71-

M.

Madarasz Henrik 1. Henrik.

Magyarok 24. 36. 134. 135. 136.

138. 140— 143. 148. 149. 151.

152.

Magyarorszag },6. 131— 135. 138.

143—H7-
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Magyar terites 35.

Mainz 14.

Mainzi ersek 29.

Mainzi zsinat (848), 31.

Malar-to 10. 11.

Maria (Sziiz — ) 44. 75. 103.

Maria (N. Lajos leanya) 131.

132. 134. 138. 140. 144. 152.

Marki Sandor dr.. tortenetiro 16.

129.

Martinus Tyrnavinus 131.

Marton (Szt. —
) 93. 104.

Merseburgi diadal 34.

mhaly (Szt. — ) 127.

Miklos (I.), papa 29. 32. 74. j6.

Misegaes, totenetiro 16.

Monaci L6rincz 2. 129. 131— 133.

Mozes III. 124.

Monckeberg, tortenetiro 16.

Muratori 133.

MuUer, tortenetiro 9.

N.

Nagy Alfred 1. Alfred.

Nagy Lajos 1. Lajos.

Napoly 140. 141. 150.

Neander, tortenetiro 15.

Nemetalfoldi 35.

Nemet egyhaz 15.

Nemiet Lajos 1. Lajos.

Nithardus, Gauzbertus ocscse 62.

Nordalbingek 39. 57. 74. 75. 99.

100. 107.

Nordalbingia (a regi Szaszorszag

legkeletibb resze) 30.

Nordfridus, aldozar 74.

Normannok 7. 8. 13. 29. 30. 2>2>-

35. 36. 98.

Norvegek 107.

Nova Corbeia 1. tlj-Corbeia, Cor-

beia.

o.

0-Corvey 1. Corbeia.

Officia per Ferias, Alcuin mun-
kaja 27.

Gombos : Kozepkori Krdnikasok. X.

Olah Mihaly 3. 2,7.

Olaszok 146. 152. 153.

Olaszorszag 135. 136. 141. 151.

Oleff, sved kiraly 81. 86.

Ostargas, falu Frisiaban 99.

Otgarius, mainzi ersek 58.

Otto (Braunschweigi — ), Johanna
4-ik ferje, a napolyi hadsercg

vezere 141.

P.

Padova 137.

Pal (Szt. — ), apostol 76. 91. 96.

104.

Pal (a Horvathy-testverek egyike),

zagrabi puspok 140.

Paris 12.

Paschahs (L), papa 29. 59.

Peter (Szt. — ), apostol 45—47.

59. 76. 97. 103. 104. 122.

Phaeton 139.

Pigmenta, Anskarius egyik mun-
kaja 27.

Pilatus 85.

PHnius 7.

Polykrates 10.

Pomponius Mela 7.

Pragai Adalbert 1. Adalbert.

Pytheas 7.

R.

Ragimbertus, terito a svedek ko-

zott 30. 90.

Raginarius, a turholti zarda

apatja 71. 98.

Ratoldus, veronai piispok 58.

Reims 29.

Reimsi ersek 28.

Ribe, varos 24.

Rimbertus, hamburg-bremai ersek

2. 3. 5. 10. 13. 17—19. 20—
25. 27. 28. 30—33- 35—37- 91-

107

—

III. 113— 117. 120. 125.

126. 128.

Ripa (Ribe), varos Jiitlandban 90.
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Ripa 1. m. Ribe.

Roeskildei barat, dan kronikas 8.

Roma 12. 33.

Romai egyhaz 13. 74. 117.

Rordam, tortenetiro 16.

Rustringen, grofsag 28.

S, Sz.

Salamon, konstanzi piispok 32.

74- 75-

Saxo Grammaticus, kronikas 8. 9.

Scaliger (Antonio), Verona ura

Schaumann, tortenetiro 16.

Schleswig 24.

Schleswigi 34.

Schleswig 1. m. SUaswich.

Schonen, Skandinavia deU fel-

szigete 10.

Seeburg (? Seleburg a Diina mcl-

• lett) 86.

Seglei Istvdn 140.

Severina-csalad (San-Severino-csa-

lad) 141.

Skandinav 11— 13. 23. 107.

Skandinav tortenctiras 7.

Skandinavia 7. 9. 10.

Skandinavia termeszeti \aszonyai

n
I -

Skandinaviai 9. 13.

SHaswich (Schleswig) 78. 89. 91.

123.

Sliaswich 1. m. Schleswig.

Staphorst, tortenetiro 15.

Strabo 7.

Sved egyhaz 30.

Svedek 9— 11. 13. 15. 20. 23. 25.

26. 28. 34. 35. 39- 54- 55- 57—
6i. 65. 74. 79. 81. 86—88. 90.

92. 107. 125.

Svedorszag 10. 14. 20. 25. 27. 30.

33- 35- 96.

Svedorszagi 23. 29.

Sven Aggeson, dan kronikas 8.

Sven Estrithson, dan kir^ly 8.

SybiUa 142.

Symon v. Simon (Gauzbertus

piispoki neve) 60. 79.

Szaszok 10. 13. 14. 25. 77. 107.

Szaszorszag 29. 49. 57. 107.

Szava 138.

Szeverin (Szt. — ) 11.

Sziria 12.

Szlavok II. 39. 58. 60. 75. 98.

107.

T.

Tacitus 23.

Tamas (Szt. — ) 116.

Tamm, t6rtenetir6 20. 23.

Tappehorn, t6rtenetir6 16.

Taurinus 131.

Theodericus, a kolni ersek suffr.

p{isp6ke 117.

Thiadricus, mindeni piispok 116.

Thule (a Pytheas-f61e sziget] 7.

Thur6czy Janos, magyar kr6nikas

131- 133-

Toscana 135.

Trieri ersek 14. 29.

Turholt, monostor Flandriaban

31. 33. 58. 60. 71- 75- 98. 108.

Turholti monostor 27.

u.

Uj-Corbeia (Uj-Corvey Szaszorszag-

ban) 49.

Uj-Corbeia 1. m. Corbeia.

Uj-corbeiai zarda 117. 125.

Uj-Corvey 28. 53. 94.

Uj-corveyi iskola 27—47.

Unni, hamburgi crsek 34.

V.

Vastag Karoly 1. Karoly.

Velencze 131. 132. 135. 137.

Velenczei 132— 134.

Velenczei koztarsasag 134.

Velna, az Elbe torkolata kozele-

ben 30.
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Verdeni egyhazmegye 21. -j-i»-

Verdeni piispok 31—72.

Verdeni piispokseg 21—23. 29

—

31. 72.

Verona 137.

Vik (obol) 10.

Vikingek 7. 10. 35.

Viking hadjaratok 7.

Visegrad 153.

Vita Anskarii 3. 13. 15— 19. 21.

22. 33. 17.

Vita Liudgeri 14.

Vita Rimberti 3. 13. 17. 18.

Vita WilUbrordi 13.

Vitus, vertanii 127.

Vranai perjel (PaUsnay v. Hor-

vath V. Horvathy Janos) 140.

w.

Waitz, tortenetiro 16.

Wala, 6-corveyi apat 24. 28. 50.

Waldgarius, verdeni piispok 72. 73,

Wedekind, tortenetiro 15.

Welanao (a mai Miinsterdorff, a

Stor partjan) 59. 60.

Wiedemann, tortenetiro 16.

Wijk bij Duurstede, nemetalfoldi

varos 35.

WiUehadus, bremai piispok 27.

Willehadus (Szt. — ) 127.

Willericus, bremai piispok 58.

WiUibrord, angolszasz t6rit6 a

jiitek kozott 13.

Wittmarus atya, Anskarius igaz-

gat6tarsa az 6-corveyi iskola-

ban 49.

Wittmarus, Anskarius kiseroje 55.

Worms 31. 32. 73.

Z, Zs.

Zacharias (Szent — ) 133.

Zeng 134. 143.

Zsigmond, magyar kiraly 139. 143.

151-

ir
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I. RESZ

A KRONIKATOREDEK FENNMARADASA,

AZ IRO KILETE,

MlJVfiNEK MELTATASA





Matyas kiralyrol azt jegyezte fol egy spanyol iro, hogy 6-

egy izben azt mondotta volna : »Nagy kiralynak kettore van

sziiksege : fenyes tettekre es tortenetirora, a ki e fenyes tetteket

munkajaban meg6r6kitse.« Sajnos, jelmondatanak csak elso

reszet erhette meg, fenyes es dicso tettekkel emelte nagygya

uralkodasat, de azir6, aki azt megirja, hianyzott mellole. Pedig

a mit 6 nem tudott elerni, azt elerte egy szazaddal elobb ural-

kodott egyik elodje. S vajjon nem-e eppen erre gondolt Matyas

kiraly, midon hires mondasat vilagnak ropitette ? Vajjon nem

Nagy Lajos allott-e lelki szemei elott, mint az a nagy kiraly, a

ki nagysaganak mindket czeljat elerte, vegrehajtotta a hires,,

nagy tetteket es akadt iro is, a ki azokat megirja es meg6r6kitse.

Nagy Lajos kiralyunk szerencses volt e tekintetben. Neki

nem is egy, hanem ket t6rtenetir6 jutott, hogy fenntartsak

emleket. Kiikiillei Janos az egyik, aki kronikajaban nagy szere-

tettel, nagy igazsagerzettel foglalta irasba mindazt, mit kiralya

uralkodasa alatt vegig elt es szorgos gondossaggal felkutatott.^)

Es csakugyan, ama kijelentese alkalmaval, mintha elore latott

volna a kiralyi langesz a j6v6be. Barmennyi oklevel es adat

maradt is fenn korunkra az Anjouk idejebol, a legnagyobb-

magyar Anjou-kiraly tortenetere mindaz nem vet annyi fenyt,

hogy az igenytelen papkronikas miive azt meg ne sokszorozza,

elesebbe ne tegye. Nagy tettek szepen ragyognak az oklevelek

vilagitasaban is, de fenyiik csak a t6rtenetir6 munkajabol lathat6

igazi mivoltaban.

Nagy Lajos kiralynak masik t6rtenetir6ja egy nevtelen,

ismeretlen ember, a kit Janos minorita elnevezes alatt emleget a

t6rtenelem es bar miive csak t6redekben fennmaradt, kesobbi

*) KukuUeivel es muvevel a Kozepkori Kronikasok V. koteteben

foglalkoztam.



t:o janos minorita kilete es muvenek meltatasa,

masolataban ismeretes, meg igy is egyike legertekesebb regi

kutforrasainknak. Ezt a tortenelmi toredeket az u. n. Dubniczi

Kronika orizte meg korunknak s annak legnagyobb nevezetes-

seget kepezi. Eppen azert, meg mielott magaval a toredekkel,

annak szerzojevel megismerkednenk, nagy vonasokban fog-

lalkoznunk kell a Dubniczi Kronikaval is, a melynek koszon-

heto, hogy a minorita miive, legalabb reszben, megmenekiilt

az elveszestol.^)

^) E targygyal reszletesen foglalkozik Domanovszky Sandor a

Magyar Konyvszemleben {1899. VII. k., 64—72. 1. A dubniczi kronika

kodexe cz. a.).



I.

A DUBNICZI KR6NIKA, MINT JANOS MINORITA
MUVENEK FENNTARTOJA.^

Dubnicz kiskozseg Trencsenmegyeben, a Vag folyo bal-

partjan fekszik, az Illavarol Trencsenbe vezeto litnak kozepe
tajdn s egykor az Illeshazyak birtokahoz tartozott. A csa-

lad utolso ferfisarja, grof Illeshazy Istvan, trencseni es Hptoi
foispan volt. O is, mint osei, j6 hazafi, neve az Akademia
alapitoi kozott szerepel, melynek 1830 ota, 1838 juhus 30-an
Badenben tortent halalaig^), igazgato tagja volt.

A dubniczi Illeshazy-kastely hires volt gyonyorii kertjerol

es szep gyiijtemenyeirol, melyek kozt az ertekes kep- es regiseg-

tar, fegyvergyiijtemeny, de kiilonosen a konyv- es kezirattar

bamulatra ragadta az ott megfordulokat.^) Az utolso Illeshazy

azonban meg eleteben kenytelen volt eladni Dubniczot s ekkor
a konyvtart a Nemzeti Muzeumban helyezte el, halala

utan aztan vegleg a Miizeum tulajdonaba ment at. Ezen Illes-

hazy-fele keziratgyiijtemenynek legertekesebb darabja egy

^) Minthogy a Kozepkori Kronikasok nemcsak a szorosan vett
tudomanyos tortenetkutatok szamara kesziil, hanem az eredeti
nyelvet nem egeszen ert6 es a tortenetirodalommal vagy egyaltalaban
nem, vagy kevesbbe ismeros emberek szamara is, sot egyik czelja az, hogy
a tanuloifjusag is kedvet merithessen belole a tortenettudomany melyebb
megismeresere, azert nem tartottuk feleslegesnek e helyen a Dubniczi
Kronikaval foglalkozni, barha az nem is tartozik egeszen szorosan
targyunkhoz. — 2) Pallas Lexicon. — 3) Mednyanszky, Mahlerische
Reise auf dem Wagfiusse. Pest, 1826. M. Tud. Ak. Evkonyve. V. 1842.
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keziratkodex, melyet »Cod. Lat. Med. Aevi 165« muzeumi jel-

zessel ellatva maig is ott oriznek.

Endlicher fedezte fel meg Dubniczon es felismerven nagy

erteket, a Jahrbiicher der Literatur-ban ^) foglalkozott vele s

egyes reszeinek kozlesevel bemutatta a tudomanyos vilagnak.

Kesobb meg nemi figyelemre meltatta Toldy Ferencz is a

Pozsonyi es Becsi Kepes Kronikahoz irt eloszavaban.^) Hogy

Dobrentey Gabor is tanulmanyozta, arrol a kezirat lapjai koze

betett, negy oldalra terjedo jegyzete tanuskodik. Kozben ere-

deti reszeit tobben is kozreadtak, igy Endhcheren kiviil, a ki

emlitett helyen azokat teljesen kozolte, meg vannak Kiikiillei

Janos miivere vonatkoztatva irt jegyzetekben, tehat nem

osszefiiggoen Podhradczkynal a Budai Kronika kiadasaban.^)

Eredeti reszeit, vagyis a Nagy Lajos kiraly uralkodasarol szolo

es Kiikiillei fejezetei koze betoldott nehany fejezetet kiadta

meg Toldy az 6 Analectaiban ^) Anonymi Dubnicensis Liber de

rebus gestis Ludovici R. Hung. 1345—1355. cz. alatt. A magyar

tortenet kutfoi az Arpadok koraban cz. miiveben Marczali

Henrik is megemlekezett kronikankrol ^) s ugyano muvenek

nemet kiadasaban meg kisse bovebben is foglalkozott vele.«)

Ateljeskodexet eloszor Matyas Florian adtakinyomtatasban'),

de 6 csak a szoveg minel hibatlanabb kiadasat nyujtotta.

Domanovszky Sandor volt az elso, a ki alaposabban tanulma-

nyozta akodexet es ugy errol,^) mint a Janos minorita kronika-

jarol is') alapos es kimerito tanulmanyt irt. Domanovszky e

tanulmanyaban a legnagyobb gondossaggal es szorgalommaU

1) 1826. evf. XXXIII—XXXIV. k. Anzeige Blatt. — 2) Chroni-

con Hungaroram Posoniense. Budae, 1852 es Marci Chronica. Pesthini,

1867.— 3) Chronicon Budense. Secundam adornavit . . . Jos. Podhradczky

Budae 1838. Kukiillei' muve 266—345. ll.-on. — *) Anal. Monum. I.

87—112. U. — 5) 1880-ban 54. 1. — *) Ungarns Geschichtsquellen im

Zeitalter der Arpaden. BerUn, 1882. 62. 1. — ') M. Florianus,

Fontes Domestici. Vol. III. — ^) I. m. a Magyar Konyvszemleben,

— «) Szazadok, XXXIII. evf. 226—56., 342—55. es 411-451. 1.

A dubniczi kronika cz. alatt. Utana ujat nem sokat mondhatunk ; fejte-

geteseinek eredmenyei is mindeniitt olyanok, hogy teljesen elfogad-

hatok. Fokent az 6 ertekezese szolgalt alapul jelen dolgozatunkhoz is

es csak itt-ott toldottuk meg sajat velemenyiinkkel es kovetkeztete-

seinkkel.
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igazi mely tudassal es 6\es itelokepesseggel hozta uj vilagitasba

az ertekes muvet.

Mindezek a koriilmenyek : hogy a Dubniczi Kronika oly

sokaig lappangott ismeretleniil a trencsenvarmegyei grofi kas-

tely keziratai kozott es hogy azutan is, irodalmi viszonyaink

kedvezotlen fejlodese kovetkezteben, oly keson fedeztek fel s

meg kesobben lett nyomtatasban hozzaferhetove, teszik meg-

magyarazhatova azt, hogy tortenetiroink egeszen a legujabb

idokig nem meltanyoltak erdeme szerint s nem is hasznaltak

fel oly gazdag es kiilonosen eredeti reszeiben tobbnyire isme-

retlen adatokat tartalmazo anyagat.-^)

A mi magat akodexet, annak kiilsejet illeti, eleg j6 allapot-

ban maradt fenn. Alakja negyedret es 104 lapra terjed. Ebbol

maga a szoveg 102 lapot foglal el ; utolso ket lapja annak idejen

beiratlan maradt s csak kesobbi jegyzesekkel van betoltve.

Lapjait elobb egy borhartya vedi es azon kiviil boritja a diszes

eredeti borkotes, mely valosziniileg magyar munka ; van diszit-

menyeiben a Korvinakkal kozos vonasa es Rath Gyorgy szerint

az 1480-as evek miive.^) Irasa ugyanaz a szerzetes iras, melynek

betiii leginkabb a Halotti beszed masolatarol ismeretesek, de

nem gombolyii szogletes betiik, hanem magasabbak amannal.

Altalaban konyvmasoloink a XV. szazadig mind ilyen betiik-

kel irtak. Ket kepet is talalunk a kodexben, annak elso lapjan.

A felso kep nehezen kiveheto onvazlat, valosziniileg iilo Maria

alak akart kesziilni belole, az alatta levo masodik kep mar
egeszen ki van dolgozva : fekete es voros szinii tintaval a szent

haromsagot abrazolja, de nem egykoni a szoveg keletke-

zesevel. tJgy latszik, tervbe volt veve a szoveg tobbi reszenek

illusztralasa is, mert az erre szant helyeket mindeniitt iiresen

hagytak, sot az elso 20 oldalon az iiressegek meghagyasanal

meg a kepek nagysagara is tekintettel voltak. Tehat meglevo

kepeket akartak a kodexbe illeszteni, talan valamelyik elottiink

ismeretlen kronikabol, valosziniileg abbol, mely a masolo elott

^) Huber Alfons az 6 Ludwig I. von Ungarn und die ung. Vasallen-

lander cz. dolgozataban (Archiv fiir osterr. Gesch. 1885. evf. 10— 11. 1.)

ki is fejezi e folotti csodalkozasat. L. Domanovszkynal is Szazadok

i. h. 227. 1. — 2) A Korvina onallo konyvkotesi stilusa. M. Konyv-
szemle 1897. evf. 254. 1. — L. mindezekrol bovebben Domanovszky
tanulmanyat u. o.
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fekiidt munkaja alatt. Vegiil a kodex kiilso diszet meg a szokasos

kezdobetii befestessel es nagybetiik arnyekolasaval is akartak

fokozni, de evvel a voros szinezessel is csak egy darabig, az elso

29 oldalon kesziiltek el ; az egesz szoveg illuminalasa es mas

szinek alkalmazasa elmaradt.

Hogy ki, vagy kik voltak a kodex legelso tulajdonosai, azt

nagyon nehez kideriteni. Az elso lapokon es a tablan tobb nev

van, de ezek mar a XVI. sz. vegerol valok es ismeretlen emberek

nevei. Bele van irva az Izdenczy nev is, de hogy mikor volt

e csalade a konyv, mikor keriilt az Illeshazyakhoz, kiknek »ex

libris«-e szinten ott lathato, azt nem tudjuk. Van azonban a

kodex iires lapjain tobb feljegyzes, melyek reszben a Dragffy-

csalad egyes tagjaira, reszben Bathory Istvanra es Drugeth

Antalra vonatkoznak s mind a XVI. szazad kiilonbozo eveibol

valok. Minthogy e csaladok egymassal osszekottetesben es

rokonsagban allottak, valoszinii, hogy a kodex a Dragffy-csalad

birtokainak teriileten, vagy videken levo kolostorban erhette

meg e szazadot ; sot a kronika utolso, Matyas kiraly korara

vonatkozo eredeti reszeiben hatarozottan eszreveheto meg

szovegen is, hogy szerzoje a csalad befolyasa alatt allott.

A mondottakat osszefoglalva tehat, vegeredmenyiink az, hogy

kronikank a mondott csaladdal osszekottetesben levo helyen,

valamelyik kolostorban kesziiit ; legalabb eredeti, utolso resze-

ben. Itt is volt egy ideig orzohelye s azutan ismeretlen modon,

idoben es koriilmenyek kozott keriilt az Izdenczy es innen

aztan az Illeshazy-csalad birtokaba, a dubniczi konyvtarba.^)

Hogy mikor irtak a dubniczi kronikat, annak meghataro-

zasa ismet nem konnyii, mert erre vonatkozolag szerkesztoje

nem nyiijt hatarozott felvilagositast. Elso tanulmanyozoinal,

Endhchernel, Dobrenteynel es Toldynal zavarolag hatott annak

elso tizenegy sora, mely mintegy bevezeteskeppen igy szol

:

»Anno domini millesimo tricesimo quinquagesimo octavo, feria

tercia infra octavas ascensionis domini incepta est ista Chronica«.

EndHcher ehhez meg a hibas tricesimot quadricesimonak is

olvasta es ugy o, mint tarsai, ezen az alapon okoskodva hibasan

kovetkeztettek. Vegre Domanovszky ^) kimondotta, hogy azok

1) Mindezekr61 b6vebben Domanovszky i. h. — ^) I. m. a Szaza-

dokban 233—235. 1.
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a bevezeto sorok a Becsi Kepes Kronika szolgai masolasa kozben

jutottak a kodexbe es a loo. oldalon levo adat alapjan, mely az

1474-ki saskajarasrol szolvan, emliti, hogy a csapas meg ot

even at tartott, megallapitja, hogy a kronika befejezeseiil az

1479-ki evet kell folvenniink. Hogy aztan ez a dubniczi kodex-

nek is sziiletesi eve, azt nem tudhatjuk, mert masolasa kesobb

is, barmikor tortenhetett egeszen a XV. szazad vegeig.

Meg mielott befejeznok a Dubniczi Kronika vazlatos ismer-

teteset, foglalkoznunk, kell annak mas kronikakkal valo rokon-

saga kerdesevel es avval is, hogy milyen kiilonbozo reszekbol

all. Itt is csupan a mar megallapitott eredmenyekre szoritko-

zunk. Domanovszky ^) szerint a Dubniczi Kronika iroja az elso ot

fejezetet aBecsi Kepes Kronikabol masolta, innen pedigai^S-ik

fejezetig a Budai Kronikat adja; de kivalt a hol bovebben

talalja megirva a dolgokat, meg mindig visszater a Becsi Kepes

Kronikahoz, sot a 21., 22., es 23. fejezeteket teljesen onnan

veszi at. De nem a Kepes Kronika reank maradt szoveget ma-
solja, hanem a Becsi Kepes Kronika csaladjanak egy elveszett,

altalunk nem ismert kodexet hasznalta, mely legkozelebb maga-

hoz a Kepes Kronikahoz allott, talan annak eredeti szovege

volt ; mert hogy a mai Becsi Kepes Kronika masolat, ketseg-

telen abbol, hogy noha kiallitasa teljesen befejezett, szovege

csonka, s bar a lapot az utolso sorig betolti, az utolso sornak

megis kozepen szakad meg.^)

A kronika kovetkezo fejezetei a 153-ig, Kiikiillei Janos

Nagy Lajos viselt dolgairol szolo miivenek elso negy fejezete,.

szinten a Budai Kronika utan. A 154—172-ik fejezetek a tar-

gyunkat kepezo eredeti toredek, Nagy Lajosnak 1345—1355-ig

terjedo uralkodasa tortenetebol. Ezt a 220-ik fejezetig Kiikiillei

miivenek folytatasa es befejezese koveti s ugyancsak a Budai

Kronika szerint het fejezet szol nagyon vazlatosan a Nagy
Lajos halalatol Matyas kiraly 1468-iki moldvai hadjarataig

tortent esemenyekrol. Vegiil a 228—235. fejezet ujbol eredeti

elbeszeleseben szol az 1474-toI 1479-ig tortentekrol.

A kodexnek becsesebb reszeikent tehat felvehetjiik azokat

is, melyek a Becsi Kepes Kronikabol es a Budai Kronikabol egy-

forman vannak meritve es pedig azert, mert az elobbivel kozos.

1) I. h. 256. 1. — 2) I. h. 251. 1.
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ismeretlen forrist hasznal es e forrasnak egyes reszeit a Becsi

Kepes Kronikanal nagyobb hiiseggel es reszletesseggel tartja

fonn. Azok a reszei, melyek a Budai Kronikat masoljak, mar

kevesbbe ertekesek, mert ott is megtalalhatok. Ugyanez mond-

hato kiilonben a szinten onnan meritett Kiikiillei-fele Nagy
Lajos uralkodasat elbeszelo reszre is, A most kovetkezo het

fejezet idorendben tovabb targyalja az esemenyeket, egeszen

1468-ig. De oly szarazon es roviden ir mindenrol, hogy inkabb

csak adatgyiijtemeny. Nyilvanvaloan csak azert kesziilt, hogy

szovegeben meg legyen az osszefiigges Nagy Lajos halalatol a

Budai Kronika kiadasakor uralkodo Matyas kirdlyig es igy

alkalom nyiljek utolso fejezeteben a kiraly aradoz6 dicsoi-

tesere.

A kronika utolso resze ismet hasonlo erdekessegu, mint

a Janos minorita feljegyzeseit fenntartott resz, a mennyiben

eredeti es nem mas kronikainkban is olvashato atiras. Becse

ugyan nem olyan nagy, mint amaze, hanem, es eppen ebben

all erdekessege, egy, a Dubniczi Kr6nika leirasaval egyidejii,

Matyas korabeli keztol eredo, de a kiraly irant minden sorab61

kierezheto ellenseges indulattal viselteto iro miive az egesz.

Egy val6sagos pampflet, mely ide-oda szokdosve mond el egyes

esemenyeket Matyas uralkodasanak 1474—1479 kozotti reszeb61,

de mindent csak azert, hogy a kiralyt befeketitse. A Dubniczi

Kr6nikanak a befejezo resze, ha nem is az egesz orszag, de az

ir6 videkenek Nagyvaradot tolja eloterbe, mert fokent e varos

kozeli es meszszebbi kornyeke hangulatanak ad kifejezest.

E korb61 pedig keves ilynemii irodalmi termekkel talalkozunk.

Mindenesetre az eddiginel tobb figyelmet erdemel tortenet-

ir6ink reszerol.

A Dubniczi Kr6nikanak azonban sem az egyik, sem a

masik emlitett resze nem kolcsonoz oly rendkiviili nagy becset,

mint a 154-ik fejezettol a 172-ikig terjedo toredek, az alli-

t61agos Janos nevii minorita miive, a mely Nagy Lajos kora-

b61 tiz esztendo (1345—1355) leirasat foglalja magaban, mely

ligy ismeretlensegenel fogva, mint egyediilisege, reszletes, kiilon-

all6 adatai es erdekes elbeszelese miatt, azt lehet mondani,

osszes kr6nikaink kozott az elso helyen all.

Igaz, hogy ugyanazokkal az esemenyekkel foglalkozik

ez, mint a melyeket Kiikiillei Janos is elbeszelazo »Nagy Lajos
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kiraly viselt dolgai«-r61 szolo miiveben, de ez ertekebol semmit

sem von le ; ellenkezoleg, nagyobb reszletessegevel, erdekes-

segevel, kozvetlensegevel, korfestesekben is gazdag fejezeteivel,

egyes, Kukiilleinel alig emlitett dolgok behatobb targyalasaval

amazt kiegesziti, jobban megvilagitja. Szinte Kiikiillei »masodik,

bovitett kiadasanak« nevezhetnok, ha, sajnos, nem csupan egy

nagyon kis resze maradt volna fenn a Dubniczi Kronikaban

korunkra. De meg ezert a kevesert is halasnak kell lenniink a

kronika ismeretlen iroja irant, hogy ezt is nem engedte veszen-

dobe menni es az orok ismeretlenseg sotetjebe meriilni.

Gombos : Kozepkori Kronikasok. XL



II.

A TOREDEK IROJANAK KILETEROL

A mint nem ismerjiik maganak az egesz Dubniczi Kronika-

nak szerkesztojet, majdnem ugyanolyan tajekozatlansag ural-

kodik, annak legertekesebb resze, a Nagy Lajos uralkodasa tiz

esztendojere kiterjedo kronikatoredek szerzoje irant. Pedig

a kerdes onkenyteleniil folmeriil benniink. Annyival inkabb,

mert legnagyobb Anjou-kiralyunkrol szolo sorai oly sok koz-

vetlenseggel, elevenseggel vannak megirva, hogy teljesen magu-

kon viselik az egyeniseg nemesito zomanczat, a mit a kronika-

irodalomban uralkodo altalanos sziirkeseg es formaszerintiseg

vilagahoz szokott izlesiinkkel annal jobban kell meltanyolnunk.

Az eddigiekbol is littuk, hogy a Dubniczi Kronikaval nem
foglalkoztak meg irodalomtorteneszeink oly szamosan, mint az

azt megerdemelne es annak legutolso meltatojat, Domanovszkyt

kiveve, azok a kevesek is csak futolag es feliiletesen. A mi sorsa

volt az egesz erdemes tortenelmi kutforras-gyiijtemenynek,

vigyanaz a melloztetes erte a kis tortenelmi elbeszelest is, melyet

a kronika osszeallitoja minden megjegyzes nelkiil illesztett be,

folfogasa szerint a maga helyere, a Nagy Lajos kiralyrol szolo

Kiikiillei-fele eletleiras negyedik fejezete utan, mintegy kiilon

fejezetkeppen. Igy a »tobb szem tobbet lat« szerencses koriil-

menye nem allithato e toredekre s meg kell elegedniink harom-

negy iro velemenyenek taglalisaval es osszevetesevel.

E16re bocsatva, annyi megallapithato, hogy a szerzot.

annak nevet, kiletet, elete sorsat nem ismerjiik, csupan gyani-

tdsokra kell szoritkoznunk. Vele foglalkozott iroink ugyan meg-

koczkaztatjak v^lemen^iiket e kerdes megvilagitasara, de fol-

tev^seik eg^szen egyeniek, mert egyik sem bizonyithato, vagy
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megdonthetetlen. Nehez is a kerdes, mikor semmi adattal nem
rendelkeziink es csupan az elbesz^les egyes fordulataibol, kite-

teleibol kell tapogatodzasainkra kiindulnunk. Toldy Ferencz a

Pozsonyi Kronikcihoz irt bevezeteseben ^) tagkoriien hatarozza

meg az iro kilet^t, csak annyit derit ki rola, hogy papi ember

volt. Meszszebb meno kovetkeztetesekre jut Endhcher,^) a ki a

kronika 167-ik es 170-ik fejezeteben elbeszelteket hasznalja fogan-

tyu gyanant. Ott ugyanis el van mondva, hogy Aversa ostroma

alkalmaval Lajos kiraly labdt nyillal megsebesitettek es midon

masnap reggel a nyilvesszot kihiiztak, oriasi fajdalmakat szen-

vedett ; a ki fejet kezei kozott tartotta, annak igy szolt a

kiraly : »Isten a megmondhatoja, hogy teljes lelkemmel a mino-

rita testvereke vagyok, azert a mint latod, hogy meghaltam,

vedd magadhoz fejemet es szivemet es vidd el anyamnak es a

mikor o engem nagy keseriiseggel megsiratott, temesd el Esz-

tergomban Bela kiraly sirja mellett, a Boldogsagos Sziiz mino-

ritarendi templomaban, a melyben most es mindenkorra kivan-

sagom, hogy eltemessenek.« A 170-ik fejezetben pedig a

tatarok elleni 1352. evi hadjarat van elbeszelve. Tobbek kozott

le van irva Belz varanak ostroma es hogy ez ostrom alatt a

kiralyt egy ledobott »sulyokkal« ismet megsebesitettek, ugy, hogy

felholtan teriilt el a foldon es Perenyi Miklos czipelte vedett

helyre.

Az ostrom nem sok sikerrel jart es vegiil is a magyaroknak

meg kellett elegedniok avval, hogy zaszlojukat kitiizhessek

a var ormara. Ezutan kovetkezett a hazautazas. Elobb Lodo-

merian at akartak keresztiil v4gni, de itt minden el volt pusz-

titva es igy Londniba mentek, majd a tatarok elol menekiilve

egy Pridiproch nevii helyen sok halat fogtak ket tobol s vegiil

nagycsiitdrtokon az Olt folyohoz jutottak. Itt a kiraly peldajara

egyszeriien atusztattak a folyot es a kiraly Janos baratnak

egyik jobb fajta lovat adta at es 6t is vele usztatni kenyszeri-

tette. Masnap az Ethel folyon is atkeltek 6s egy Dobravihwzca

nevii helyen akartak megpihenni, de a hazat rajuk gyujtottak

s igy tovabb kellett menni. Az oroszorszagi havasokon sok

nehezseggel keltek at, a Szeret folyon hetvennegyszer gazoltak

^) XV. 1. — 2) Wiener Jahrbucher d. Litt. Anz. Bl. XXXIII.
4. (1826).
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keresztiil, tobb mint negyszaz lovuk veszett el az ehsegtoL

»Janos barat pedig, a lector, tarsaval egyiitt az ehsegtol annyira

elgyongiilt, hogy onmaguktol sem lora iilni, sem onerejiikbol

leszallani nem tudtak.« Nagypenteken jutottak el vegre Mun-
kacsra, honnan a kiraly Varadra ment, hogy Szent Laszlo sir-

janal halat adjon Istennek szerencses megmenekiileseert.

Mindezekbol Endlicher azt kovetkezteti, hogy ironk

ferenczrendi barat es pedig ugyanaz az ember, a ki a nyil kihuza-

sakor a kiraly fejet kezeben tartotta es ugyanaz a Janos barat

lector, a ki a tatarok elleni hadjaratbol valo visszavonulaskor

is^) szerepel. Azonban kisse meszszemeno kovetkeztetes az

ove, mert ha Aversa alatt csakugyan a kronika iroja az, akinek

a kiraly esetleges halala esetere hagyakozasait teszi, akkor nem
beszeh el a dolgot harmadik szemelyben, hogy »ki fejet kezeben

tartotta, annak ezeket mondotta a kiraly«, hanem bizonyara

megnevezi magat es ugy ir, hogy »nekem, ki a kiraly fejet kezem-

ben tartottam, ezeket mondotta volt«. £s a mint Domanovszky ^)

is megjegyzi, nem irna : »Cuius probacio manifesta ex hoc

habere dinoscitur«, mert nem talalna sziiksegesnek, hogy a

sajat fiilevel hallottakat m^g onmaganak bizonyitgassa.

A vitas helyen a kronika igy ir : »caput suum inter brachia

sua amplexionaliter tenenti dixit rex«, Ebbol egyaltalaban

arra sem lehet kovetkeztetni, hogy szerzetes volt az illeto,

meg kevesbbe azt, hogy minorita, Janos nevii minorita, vagy

eppen a kronika szerzoje. A megel6z6kben arr61 van szo, hogy

a kiraly megsebesiilese utan valo nap reggelen eljott hozza

Laczkfi Istvan es Wolfhardt Ulrik, hogy segitsenek rajta.

Elkezdtek huzni a sebbe szorult nyilveszsz6t s a tizenkettedik

rantassal kihuztak. A dolog nagy fajdalommal jart s a kirdly

jajgatott kinjaban. Majd igy sz61 Laczkfinak : »k6ny6riilj

rajtam !« mert minden rantassal tep6d6tt a hiisa. Tehat Laczkfi

rangatta a nyilat, mert 6t kerte a kiraly, hogy ne kinozza

annyira. Most kovetkezik : »Caput suum . . . dixit rex« ; tehat

a masiknak, ki a fejet fogta, kezdett ezutan rendelkezni es be-

szelni a minoritakhoz valo vonzalmarol. Ki lehetett ez mas,

mint maga Wolfhardt, hiszen 6 ment Laczkfival a kiralyhoz,

hogy meggyogyitsa, a mi bdr ily kimeletlen modon, de sikeriilt

1) I. h. — 2) I. h. 434. 1.
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is neki. Az, hogy Lajos kiraly a minoritaknal rendelte elteme-

teset, semmit sem bizonyit a mellett, hogy a miitetn61 meg egy

minorita is jelen lett volna.

Ugyancsak Domanovszky talalja fejen a szoget, mikor azt

irja : »De meg az a folteves is ketseges, hogy a Htvan had-

jaratban szereplo Janos lector volna az iro. Sot ha meggondoljuk,

mily pontosak e resz ertesiilesei, mennyire igazolhatok adatai

minden esemenynel, s hogy eppen ezen hadjaratnal vannak
lenyegesebb tevedesek es datumbeh ellenmonddsok, azt kell

hinniink, hogy nem Janos lector a szerzo, hanem hogy az 6

elbeszelesei alapjan irta, talan valamelyik rendtarsa.«^) Itt is

azt olvassuk, hogy »Janos barat, a lector, tarsaval egyiitt az

ehsegtol annyira elgyongiilt, hogy« . . . sem a lora fel, se leszal-

lani nem tudott, tovabba, hogy az Olt folyonal a kiraly »Janos

baratnak egyik jobb fajta lovat adta at es 6t is a folyon atusz-

tatni kenyszeritette«. Ezeket olvasva onkenyteleniil kierezziik

a valosagot ; ismet emlegetve van az allitolagos szerzo, Janos

barat, de mindig nevszerint, harmadik szemelyben ; erthetetlen,

miert irt volna valaki igy onmagarol, sot egy izben a lector

czim sincs elhagyva neve mellol. Janos barat tehat fontos sze-

repet tolt be az elbeszelesnel, de nem lehet 6 a szerzo, mert akkor

nem ugy irna ; hanem ez a Janos lector van jelen mindeniitt

az elbeszelt esemenyeknel es az 6 elmondasa szerint irta le e

dolgokat valamely rendtarsa, talan eppen az, a ki a kalandos

hazautazasnal mint Janos lector tarsa emhttetik.

Ezzel szemben Matyas Florian teljesen Endhcherrel van

egy nezeten. Szerinte is Janos minorita szerzetes irta le e

dolgokat ; ugyanaz, a ki a kiraly megsebesiilesenel jelen volt

es a tatarok elleni vallalatban reszt vett : »rerum per regem

gestarum narrationem Joannis cuiusdam, qui ex ordine Frat-

rum minorum, regi a confessionibus fuisse videtur.*^) Huber A.

osztrak tortenetiro azonban, a ki Nagy Lajos htvanok elleni

hadjarataval foglalkozvan, szinten hasznalja e toredeket, mar
sokkal ovatosabb, mert szerinte lehets^ges, hogy a vallalatban

szerepelt Janos lector maga az iro, de az is lehet, hogy csak

annak tarsa volt.^)

^) I. h. 434. 1. — 2) Fontes dom. III. Bevezetes II. es 143.

jegyz. — 8) Archiv fiir oster. Geschichte LXVI. k. I. 10.
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Vegiil, hogy az ironkra vonatkozo foltevesek sora teljes

legyen, nem hagyhatjuk megemlites nelkiil Por Antal vele-

menyet sem, a ki az 6 Nagy Lajosrol szolo miiveben mar nem-

csak a kiilonbozo ketseges es ingadozo folteveseket fogadja el,

hanem ezen az alapon tovabb haladva igy ir : »Ezen Janos

igy nevezi magat : Frater Johannes de Agria, lector ordinis

Fratrum minorum, confessor (gyontato) regis Ungariae ac capellae

suae predicator. Atyja, Pal, ispan volt, kinek szamara 1359.

februar lo-en, midon VI. Incze papanal mint a kiralyne kovete

(ambasiator speciahs) mukodott, kegyeket ker (Suppl. Innoc.

VI. ann. VII. f. 31.)«^) De Domanovszky tud egy ilyen nevii

budai eskiidtrol is,^) sot felveti azt a kerdest is, hogy nem-e

azonos ez a Janos Kiikiillei Janossal, ki 1352-ben, midon elobbi

magat megnevezi, szinten egri lector volt es nem-e toredeke

ez elbeszeles az 6 miivenek, a melynek reank maradt resze

igy csak kivonat volna ! ? De ugyano nem marad ados a fele-

lettel sem, mert szerinte igaz ugyan, hogy Kiikiillei is es az

aUitolagos Janos lector is egri lectori tisztet viselt, de mig

Kiikiillei vilagi pap volt, ironk a minoritak klastromanak

volt lectora.3) E foltevest meg jobban megdontik a ket

mii osszehasonKtasabol eszlelheto kiilonbsegek, a mikr51 alabb

lesz sz6.

Osszegezve mar most a fentieket, ha a messzemeno es

valosziniitlen felteveseket mellozziik, megallapodhatunk abban,

hogy Kiikiillei Janos nem lehet azonos ironkkal. Semmi alapja

nincs annak az aUitasnak sem, hogy 6 egri lector lett volna,

mert ez nem bizonyithato. Igaz ugyan, P6r Antal kimutatta,

hogy ir6nkkal egykoruan szerepel egy Jdnos nevii minorita, a ki

Egerben e tisztet viselte, de lattuk, hogy az sincs bebizonyitva,

sot nemely ellenvetesekkel ketsegbe is vonhat6, hogy Janos

lector volt a tortenet ir6ja. Tehat ir6nk nem azonos a litvaniai

vallalatban jelenvolt Janos lectorral, sem az aversai sebesiiles-

nel a kiralyt apol6 allit61agos szerzetessel. Legval6sziniibb az,

hogy ezeknek, vagy ha a ketto azonos, ennek a Janos lector-

nak elbeszelese, esetleg toUbamondasa, vagy jegyzeteinek fel-

1) E. m. 9. 1. jegyz. — 2) I. h. 433. 1. 5- j- ; Anj. Okm. VI.

269. — 8) I. m. 435. 1.
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hasznalasa alapjan irta meg egy elottiink ismeretlen egyen a

kronikdt, melynek toredekevel foglalkozunk.^)

Mindenesetre magyar ember volt. Erre vall, hogy bar

elbeszeleseben elegge megorzi targyilagossagat es csak egyes

esetekben, mint Johanna emlegetesenel, vagy a Laczkfiak,

Bessenyo Janos szerepeltetesekor erzik ki soraibol a gyiilolet

vagy a szeretet erzese, m^gis, ha arrol van szo, hogy a magyarok
valami haditettet vigyenek veghez, gyozelmiiket igazi fenn-

hejazassal emlegeti ; mindig — sokszor az igazsag rovasara

is — kiemeh vitezsegiiket, rendesen a tulerovel szemben valo

diadalukat. Igazi eloszeretettel idoz egyes bravuros epizodok-

nal.2) Hazaszeretete, a kiraly iranti tisztelete is eros magyar
erzessel sugarzik ki minden mondatabol.^) A hol csak alkalom

nyihk, nem gyozi magasztalni Nagy Lajos vitezseget, nagy
eszet, nepszeriiseget. Nem mulasztja el magyar szokat is kozbe

iktatni szovegebe (beke, sulyok, a 172. fejezet karomkodasa)

^) Itt meg meg kell emlekezniink Lehoczky Tivadarnak a Szaza-

dokban (1880. ev, 68 s kov. 11.). >>Emlekezete egy XIV. szazadbeli magyar
t6rtenetir6nak« cz. ironkra vonatkoz6 folteveserol. 0, abbol indulva ki,

hogy Podhradczky a Budai Kronika kiadasaban (320. 1.) a minoritarol

kov. ir : >>Fratri Johanni, quippe pro confessario et Chronicarum compi-
latori« azt kovetkezteti, hogy >>Ez az a Janos« ki a beregszaszi lelkeszseg

plebanusa es az itt fejedelmi udvart tartott Erzsebet kiralyne udvari

kaplanja volt. Felteveset egy 1364-iki hatarigazitasi rendeletre es egy

1365-iki okmanyra alapitja. Sot azt is tudja, hogy ez a Janos a Beganyi

csalad tagja, mert egy 1364-iki Visegradon kelt okmany ily nevii homo
regiust nevez meg. Kozlemenyenek vegen, meg egy a beregszaszi temp-
lom sirboltjaban talalt anjoukori papi gyuriit is a mi minoritank

tulajdonanak hisz. Mindezen kovetkeztetesek, mivelhogy alapjuk nincs,

semmivel sem jarulnak hozza ir6nk kiletenek folderitesehez. Johannes

de Agria lector ordinis fratrum minorum kiletere es szereplesere adato-

kat hoznak fel Lehotzky (Beregvarmegye monografiaja. I, 136 ; III.

93—95, 124, 127.) es PorAntalis (Nemz. Muz. Fraknoi Gyiijtemenyben

1359, febr. 10. kelettel ket, 1358. decz. 20. es 1359. febr. 16. kelettel

egy-egy suppl.), deezekkelsem tudjukbizonyitani, hogy Johannes lector

ironkkal azonos. — ^) Igy a 164. f.-ben igy ir : >>deinceps enim ceperunt

hungari adiuvante domino deo et Stephani audacia ubique adversariis

prevalere et mirabiles victorias exercere. In tantum ut viginti hungari vel

pauloplus sexaginta armatos ex inimicis in pugna devincerent et sine

sua lesione captivarent.« A 166. f.-ben szazotven magyarral haromszaz

nemetet veret meg. A 172. f.-ben a zurichi csata leirasanal stb. —
3) Pl. Zara ostromanak leirasakor (156. f.) mily rajong6 szavakkal

dicseri kiralya nagylelkiiseget, mig az arul6 fourakat erosen korholja.
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mi ha nem is bizonyit annyira magyarsaga mellett, mint az

elobb emlitettek, de magyarul tudasat mindenesetre igazolja.

Papi ember volt. Ezt muvenek tobb helyen elarulja.

Mindjart a 154. fejezetben Johanna tette folotti megbotran-

kozasanak hangja ; kenetteljes kifakadasai csak az egyhaz szol-

gajatol szarmazhattak. Endre megoletese utan isteni csodakrol

emlekezik meg, a kovetkezo fejezetet pedig bibhai hasonlattal

zarja be.*) Nagy siilyt helyez mindeniitt arra, hogy kiemelje

Lajos kiraly vallasossagat es papi mivoltanak bizonyiteka a

Szent Laszlo legendanak megorokitese is.

Az is bizonyosra veheto, hogy kronikasunk a minorita-

rend tagja volt. Ebben Endhchernek — bar nem az 6 okai

alapjan — teljesen igazat kell adnunk. Ha nem is azonos —
mint lattuk — Janos lectorral, de legalabb is rendtarsa volt.

Es ha elfogadjuk Pornak a lectorra vonatkozo adatat,

akkor valoszinii, hogy ugyancsak az egri klastromban

egyiitt elt Janos lectorral mint szerzetes. Csak igy magya-

razhato meg, hogy oly reszletesen ir annak a htvai hadjarat-

bol valo hazautazaskor atelt viszontagsagairol. Csak mint

szinten francziskanus emelhette ki, hogy Lajos kiraly mily

halaval es ragaszkodassal viseltetett e szerzet irant es hogy

megsebesiilese alkalmaval mikent int^zkedett a minoritaknal

valo eltemettetese irant. Ricardoch ostromanak leirasanal is ^)

feltiino nagy sulyt helyez ironk a minorita klastrom felgyujta-

sanak es tobb minorita barcit meggyilkolasanak elbeszelesere.

A 169-ik fejezetben nagy reszletesseggel beszeh el a hatalmas

fournak, Cornis Jaskonak tortenetet, a kinek gyaszos meg-

oleteset egyenesen annak tulajdonitja, hogy elozo vasarnapon

kigunyolt es meggyalazott ket minorita szerzetest, a kik hozza

mentek alamizsnat kerni. Ezek egyike dtkozta meg aztan a

szentsegtorot ; harmadnapra foganatja is lett az atoknak

s meg azt is olvassuk ironknil, hogy »Ezert a baratok semmi-

keppen sem engedtek 6t templomukban eltemetni«. Mindezek

^) »Statiinque post mortem suam dicitur divinitus miraculis

claruisse. Et quasi omnes, qui in mortem eius conspiraverunt mares et

femine, miserabili morte consumpti sunt etiam ultione sangvinis inno-

centis.« Majd *0 domine deus fac ut terra non operiat hunc sangvinem

innoxium, qui clamat ad te sicut clamavit sangvis Abel iusti pueri tui,

Aba ! Aba !« — ^) 166. fejezet.
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alapjan a legbizonyosabban elfogadhato folteves, hogy ironk

minorita szerzetes volt. Tehdt eddigel6 ez az egyetlen biztos

adatunk kiletere vonatkozolag. De mar nevet nem adhatunk

neki, mert ezt semmivel sem tudjuk igazolni. Ezert roviden

es leghelyesebben a kozkeletiive valt Janos minorita elnevezes

helyett csak a »minoritanak« nevezhetjiik ironkat.^)

Az is valoszinii, hogy az udvarral kozvetett, vagy kozvet-

len erintkezesben allott, mert rendesen tajekozva van a kiraly

koriil tortenokrol, az 6 ide-odajarasarol, kedelyallapotarol,

szokasairol ; a fontosabb vallalatok elokesziileteibe is be van

avatva stb. Forrasai kozott ott voltak a vezereknek a kiraly-

hoz irt levelei, jelentesei is. Egy helyt igy ir : »Quorum nomina

in Hteris eiusdem Stephani fily Laczk domino Regi transmissis

habere non potui.«^) Tehat ha ez esetben nem is talalta meg
a missihseket, de folhasznalta azokat, melyekhez hozzajut-

hatott es meglehet, hogy eppen a kanczellarianal. Ezenkiviil

^^S egy mas adat is felhozhato arra nezve, hogy a minorita,

ha nem is az udvarban, de annak kozeleben elt es irta meg
miivet.^)

Ugyanis Waddingusnal *) azt olvassuk, hogy Lajosnak

elettortenetet a minorita testverek budai egyhazaban oriztek,

ez azonban kesobb elpusztult. Tehat a minoritak birtokaban

megvolt Lajos koranak tortenete. Ez pedig nem vonatkoz-

hatik sem Kiikiillei miivere, sem a Lajosnak uralkodasat mar

nem targyalo Becsi Kepes Kronikara es igy nagy a valosziniiseg,

hogy az az elpusztitott kronika a minorita miivenek eredetije

volt s a Dubniczi Kronikaban fentartott resze annak a tore-

d^ke.^) Ha mar most ezt elfogadjuk, akkor az is bizonyosra

veheto, hogy az elpusztult kronika iroja ugyanannak az egy-

1) Talan onkenyes elkeresztelesnek mondhatnok kronikasunk

e vegeredmenykeppen leszurt elnevezeset, de a bizonytalan foltevesek

kozott csakugyan ennyire apad le Janos minorita egri lector tenyleges

bizonyossaga. A munka czimeben azonban kenytelenek voltunk meg-

hagyni a Janos minorita nevet, mert e neven lett ismertte, azt lehetne

mondani : igy kereszteltiik el mi magunk. Es miutan igy keriilt a koz-

tudatba, miert ne maradjon meg ez a neve ezutan is. — ^) 165. feje-

zet. — 3) V. 6. Domanovszky i. m. 436. 1. — *) Suplementum P.

Antonii Melissani de Macro. Annales Minorum VIII. 20. — ^) V. 6.

Domanovszky i. h.
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haznak volt a tagja, hol muvet hatrahagyta. A mmoritaknak

Nagy Lajos idejeben legnevezetesebb kolostoruk volt a Szent

Janos evangeHsta egyhaza a budai varban, tehat itt, e kolos-

torban elt es irt volna a mi ismeretlen nevii minoritank es

innen lehetett olyan gyakori osszekottetesben magaval az

udvarral es az uralkodoval is.

E helyzeteben, sot a kanczellarianal valo alkalmaztatasanal

fogva hozzaferhetett ugy az oklevelekhez, mint ismeretsegbe

keriilhetett azon idoknek szereplo egyenisegeivel is, a kiknek

elbeszeleseit szinten felhasznalhatta miivehez. Ez utobbira

enged kovetkeztetni tobbek kozott a litvaniai hadjarat leirasa,

hol Janos lectort szerepelteti ; a Bessenyo esete, a kinek

vadaszkalandjarol tudositstb. Kiilonbenis eszreveheto a miiben

•egy-egy kozelebbi osszekottetes hatasa is. Peldaul tulnyomo

nagy reszt juttat az esemenyek intezeseben a Laczkfiaknak.

Istvan vajdarol mindeniitt a legnagyobb aradozassal emlekezik

meg. Ott is, hol Kiikiillei nem tud rola, a minorita mindig fel-

emliti egyik-mdsik Laczkfi nevet es Istvanon kiviil olvassuk

nala az Andras, Mihaly, Pal, Denes es a ket Miklos nevet s a

163. fejezetben kiilon is felsorolva dicseri meg az egesz nemzet-

seget. A 166. fejezetben lelkesiilten beszel Ratoti Lestak udvar-

mesterroh J6 viszonyban kellett meg lennie Bessenyo Janos

allovaszmesterrel is, a kiert egeszen kijon a sodrabol, a mikor

a 171. fejezetben a zolyomi vadaszaton a kiralyert valo onfel-

aldozasdt beszeli el es meltatlankodva jegyzi meg, hogy »propter

incusantium rabietas«, semmi jutalomban nem reszesiilt ; a 166.

fejezetben is dicsekedik Bessenyo vitezsegevel.

Mig a Laczkfiak partolasa konnyen ertheto es megmagya-

razhato abbol a szempontbol is, hogy e csalad elokelo allast

foglalt el az orszagban es talan a szegeny szerzetesnek jotevoje

is volt, annal feltiinobb es erosebb a Bessenyo Janossal szem-

ben elfoglalt allaspontja, a kinek ellenseget Horvat Novak
szemelyeben nyiltan megnevezi es vedettjevel szemben meg
a kiraly halatlansagat sem vonakodik ereztetni.

Vegiil a mi az iro idejet illeti, teljes bizonyossagnak vehet-

jiik, hogy a leirt esemenyek koraban elt, mert ellene semmi

sem hozhato fel, mig mellette sok minden bizonyit. Elsosorban

azok az erzelmi kitoresek, a melyek egy-egy esemeny leirasanal

magukkal ragadjdk ; hogy busong a kiralyfi megoletesen.
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mennyire el van keseredve a gyilkossag okozoja, Johanna ellen,

mily elenken es szinesen ir le egy-egy csatat, egy-egy epizodot,

a mint azt csak a jelenvolt elbeszelesenek es maguknak az

esemenyeknek kozvetlen hatasa alatt teheti. De 6 maga is

bizonyit egykorusaga mellett, a mikor itt-ott hivatkozassal

van forrasaira.

Osszefoglalva mar most eddigi fejtegeteseink eredmenyet,

a tiz ev tortenetenek irojarol a kovetkezoket allapithatjuk meg.

A kronika szerzoje baratja es rendtarsa volt annak a Janos

lectornak, a kit miiveben emleget es talan kiserte is 6t a Utvai

hadjaratban. " Mindenesetre papi ember es pedig a minorita

rendnek tagja ; talan a kanczellarianal is volt alkalmazva, s

mint ilyen ferhetett konnyen hozza a missilisekhez. Rendjenek

lakhelye, ha Janos lectort az egri minoritak rendhazabol valo-

nak fogadjuk el es az 6 elbeszeleset veszsziik a kronikaban

leirtak egy resze forrasaul, Eger lehetett, vagy Waddingus

kozlesen indulva a budai Szent Janos egyhaz kolostora. Ez

utobbi esetben minoritanknak gyakran meg kellett fordulnia az

udvarnal is. Nevet nem ismerjiik, de eros magyar erzese arra

enged kovetkeztetni, hogy magyar ember volt. Osszekotte-

teseit iJlet61eg mindenesetre a Laczkfi-csaladnak lekotelezettje

s Bessenyo allovaszmesternek is, ha nem is rokona, de kozelallo,

bizalmas embere volt.

Mindossze tehat ennyi az, a mit a minoritarol tudhatunk.

Nagyon keves. Az is legnagyobb reszben valosziniisegnel es

kovetkeztetesnel nem egyeb. Meglehet, ha a kronika egeszben

fennmarad, tobbet, sot mindent tudhatnank rola ; igy azon-

ban ennyivel is meg kell elegedniink.



III.

A MU ISMERTETESE ES MELTATASA.

Mily kar tortenetirodalmunkra, hogy ez a Nagy Lajosrol

szolo, meg toredekeben is oly becses torteneti elbeszeles csak

roncsaiban menekiilhetett meg az enyeszettol. Fontebb mar
emlitettiik, hogy Waddingus adata szerint valosziniileg a mino-

ritaknak budai Szent Janos evangehstarol elnevezett klastroma-

ban volt meg kronikank eredetije. Es midon ez a convent is

az observansok birtokaba keriilt, akkor pusztulhatott el a puri-

tansag fogalmat meg ily dolgokra is kiterjeszto szerzetesek

kezetol. Hogy annak ismeretes resze mikent keriilt a Dubniczi

Kronikaba, ez jelenlegi tudasunk szerint szinten a fiiggo ker-

desek koze tartozik. Legfeljebb valoszerii elmeletet lehet e ker-

desnek valami kis megvilagitasara felallitanunk.

Foltetelezziik, hogy az egesz Dubniczi Kronika ugyanegy

ironak, jobban mondva szerkesztonek a miive, hogy aztan

a scriptor is ugyanaz volt-e, az mellekes. Ezen az alapon

ugyanaz illesztette be a kronikaba minoritank toredek-elbesze-

leset, mint a ki a Kiikiillei kronikaja utani es a Budai Kronika-

nak a 221—227. fejezetek atirasara kovetkezo 228—235.

fejezeteket eredeti el6adasban megirta. Ez az utobbi resz azonban

azt a benyomast kelti benniink, hogy irojanak tartozkodasi helye

Nagyvarad volt, mert az ezen varosban es a kozeH s meszszebbi

videken tortent dolgokrol nagyon reszletesen emlekezik meg.^)

Ha pedig a Dubniczi Kronika iroja nagyvaradi volt, akkor a

minorita miivehez, vagy annak mar csak toredekehez is itt

^) L. b6vebben Domanovszky i. h. 447—451. 1.
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kellett hozzajutnia. A mi meg valosziniibb, a budai minoritak

klastromabol menthette meg azt kesziilo kronikaja szamara.

Nem tudjuk, mi indithatta arra, hogy a toredeket, Kiikiillei

miivet ezzel mintegy ketteszakitva, ugy illeszsze be kroni-

kajaba, hogy a Kiikiilleit atvevo 149—153-ik fejezet s annak
negyedik fejezete utan kovetkezzek a tizenkilencz fejezetbol

i.116 toredek s aztan annak bevegeztevel a 173—220-ik feje-

zetben ismet minden atmenet nelkiil Kiikiilleit folytassa. Igaz

ugyan, hogy a minorita elso fejezete is eppen a napolyi iigyek-

kel foglalkozik, de mar e fejezetben el is mondja Endre meg-

oleteset es eltemeteset ; tehat e tekintetben kepezhetne a

Kiikiillei-fele elbeszeles folytatasat, de inkabb illett volna

e fejezeteknek a Kiikiillei IX. fejezete helyebe valo betoldasa.

Folmeriil az a kerdes is, hogy nem-e Kiikiilleinek a miive mind
a, ket feldolgozas. Fontebb mar szoltunk rola, hogy szemelyileg

mennyire nem tarthato fenn ez a felteves ; vizsgaljuk meg most

magat a ket miivet, hogy mennyiben igazolhato azok tartalma-

val a kozos szerzoseg.

Az, hogy a minorita miive reszletesebb es bovebb, kozvet-

lenebb, elvezetesebb olvasmany, mint a Kiikiilleie, semmit sem
bizonyit. Maga Kiikiillei is irhatta a befejezett kronikat rovi-

debben, hivatalosabb, szaraz stilusban, talan eppen azert, mert

rovidebbre akarta szabni igen hosszura elszamitott eletrajzat.

De igenis eros bizonyitek a kiilon szerzoseg mellett a minorita-

nak adatbeli pontossaga es Kiikiillei adatainak sokszor feliiletes

hibassaga. Sok fontos adatot es esemenyt megemlit a minorita,

mirol Kiikiillei nem tud. Viszont ennek is van nehany reszlete,

a mit a minoritanal nem lehet megtalalni. Vegyiik sorra a dolgo-

kat. A minorita tudja, hogy Erzsebet kiralyne magyar vite-

zeket hagyott Napolyban Endre fianal, Kiikiillei nem.^) Zara

ostromanak leirasakor a minorita nyiltan kimondja, hogy

a fourak arulasa miatt tortent a kiraly kudarcza ; Kiikiillei

ezt elhallgatja, de aztan megis 6 valik reszletesebb^.^) Kiilon-

ben itt az ido meghatarozasa is helyesebb Kiikiilleinel. Az aversai

iitkozet elbeszelese teljesen elter egymastol. Forrasaik is kiilon-

bozok itt, mert mig Kiikiillei egy Laczkfi Istvannak adott

^) Min. 155. fej. (M. Florianus szamozasa), Kiik. IV. fej, — ^) Min.

156., Kiik. VIII. fej.
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adomanylevelet hasznal fel es ir at majdnem szoszerint, a mino-

rita a vajda missiliseire hivatkozik.^) A masodik napolyi had-

jaratnal a minorita jobban tudja, hogy Laczkfi szemelyesen

jott haza, hogy Itahaba hivja kiralyat. Kiikiillei nem szol Lestak

udvarmesterrol, a ki megerkezesevel oly nagy zavarbol men-

tette ki a magyarokat.^) Kiikiillei, ha eletrajzot akart volna

imi, nem suhan at oly gyorsan a kiraly aversai megsebesiilesen,

melyet a minorita bo reszletesseggel mond el.^) A kiralynak

Napolybol valo hazamenetelenel Kiikiillei reszletesebben ir,

mint a minorita.*) E nagy vonasokban valo osszehasonlitasbol

is elegge 14that6, hogy a Kiikiillei-fele eletrajz es a minorita

toredekenek azonos szerzosege teljesseggel nem valoszinii, sot

az ez iranti foltevesek meg sem allhatnak.

Forditdsunkban a Matyas Florian-fele kiadast hasznahuk,^)

mint a mely a leghibatlanabb szovegolvasas alapjan kesziilt.

E kiadasnak eredeti fejezeteleset is jeleztiik es megtartottuk
;

reszben azert, mert igy a latin szoveggel valo osszehasonlitas,

a fejezetekre valo utalas a regi mod szerint tortenhetik, mas-

reszt azert is, mert egy toredeknek, melynek eleje es vege is

hidnyzik, ugy sem adta volna meg az elveszett eredetivel

egybevagoan fejezeteinek sorszamozasa a helyes es valodi feje-

zetszamokat. E helyett aztan zarjelben iktattuk oda az egytol

valo szamozast. Ugyancsak zarjelben — minthogy ez sem

tartozik az eredeti szoveghez— mindenik fejezetnek czimet

adtunk. Ez ugyan onkenyes eljaras, de igy az egyes esemenyek

leirasdt konnyebben megtalalhatja forditasunkban az olvaso.

A toredek elso fejezetenek bekezdo soraibol : »Es midon

Lajos kiraly hazatert Litvaniab61«, ugy latszik, hogy a kr6nika

Nagy Lajosnak eppen az 1345-iki lengyelorszagi utjat besz^lte

el az elobbiekben. A napolyi iigyek targyalasaval indul meg
a fennmaradt resz. Szenvedelyes hangon szol az Endre es Johanna

kozotti viszonyr61, sotet szinekkel rajzolja ut6bbinak jellemet.

Ezutan rdter a gyilkossag elbeszelesere es elmondja roviden

1) Min. 165., Kiik. XV. fej. >>Quorum nomina in literis eiusdem

Stephani fily Laczk domino Regi transmissis habere non potui« irja

el6bbi. — 2) Min. 166., Kiik. XVII. fej. — ^) Min. 167., Kiik. XXII.
fej. — *) Min. 168., Kiik. XXIII—IV. fej. — «) Hist. Hung. Fontes

Domestici. Vol. III. Rec. M. Florianus, Quinque Ecclesias 1884.

(C. 154—172. p. 143—167.)
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Endre eltemeteset is. A kovetkezo, 155. fejezet tulajdonkeppen

az el6bbinek folytatasa es Erzsebet anyakirdlyne fajdalmat

ecseteli, melyben az egesz orszag oly reszvettel osztozott.

A 156. fejezetben a zarai kudarczrol van szo. Nyiltan

kimondja a kronika, hogy egyenesen a fourak arulasa miatt

nem tudta Nagy Lajos felmenteni a varost. Fejezetrol fejezetre

meg lehet talalni a Kiikiilleivel valo parhuzamot. Mig az elobbi

ket fejezet Kiikiilleinel a IX-ik egy reszenek, a zarai harcz

a Vlll-ik fejezetnek felel meg. Tovabb haladva a 157-ik fejezet

(Kiikiilleinel a IX-ik masodik resze) ismet a napolyi iigyekre

ter vissza. Elmondja, hogy az egesz vilag mennyire megbot-

rankozott Endre megoletesen es mar maguk az itaUaiak hivtak

a magyar kiralyt orszagukba a veres tett megbosszulasara..

Igy aztan Lajos kiraly elokesziileteket tett a hadjaratra. Kove-

teket kiildott ApuHaba a dolgok elokeszitesere. A 158-ik feje-

zetben (Kiikiilleinel IX—X. f.) folytatolag elmondja e kovetek

szivelyes fogadtatasat s az 6 biztatasukra a hadjarat meg-

indulasat. Kisebb-nagyobb csapatokban vonultak be a magya-
rok az ellenseg foldjere, s mikor mar elmult az orszagrol a

tatarveszedelem, maga a kiraly is utnak indult. Cillin es Sacilen

vonult at s kozbe Velencze koveteit is elutasitva ment Veronaba,

hol nagy iinnepelyesseggel fogadtak. Innen tovabb indulva

1347 deczember 24-en erkezett meg Aquilaba.

A 159—i6o-ik fejezetek (Kiikiilleinel a Xl-ik f.) Capua

elfoglalasat es a magyar kiralynak ocscse gyilkosai, a durazzor

es tarentoi herczegek folotti itelkezeset beszehk el. A fogsagra

vetett herczegeket es MarteU Karolyt aztan Magyarorszagba

vittek, az elobbieket Visegradra fogsagba, a kis arva herczeget

pedig Budara nevelobe. A 161—162-ik fejezetekben elhagyja

kronikdsunk a napolyi iigyeket es a szekelyeknek a tatarok

elleni harczairol szamol be 1345-ben. E resz megfelel a KiikiiUei-

fele elbeszeles Vl-ik fejezetenek. Magat a vezert is elfogtak a

szekelyek es kivegeztek s rengeteg sok zsakmanyt ejtettek.

Itt tartotta fenn kronikasunk az ismeretes legenddt Szent Laszlo

kiralyunkrol, mikor a nagy kirdly folkelt nagyvaradi sirjdbol

^s megsegitette a tatarok eUen a szekelyeket.

A kovetkezo fejezet (163., KiikiiUeinel XII—XIII.) Lajo&^

kiraly hazatereset beszeU el. 1348 junius ii-en erkezett meg
a nemzet lelkesedese kozott Budara. Nemsokara ra, junius^
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19-en meghalt a kis Martell Karoly herczeg es Szekesfeher-

vart temettek el. Ezalatt ItaUaban a magyarok iigye kezdett

rosszra fordulni, ligy, hogy Nagy Lajosnak ott hagyott hely-

tartoja, Wolfhardt Ulrik kenytelen volt a tulnyomo ero elol

es az ehinseg miatt elhagyni az orszagot. A kiraly Laczkfi

Istvan erdelyi vajdat kiildte helyette lij sereggel Itahaba.

1348-ban indult el a vajda nagyszamii es elokelo kiserettel

Apuhaba (164-ik fejezet, Kiikiilleinel megemhtetleniil), elfog-

lalta Foggiat es magyarjaival egyik diadalt a masik utan

aratta. A kovetkezo fejezet (165, Kiikiilleinel XIII.) elbeszeh,

hogy Johanna es ferje mikent nyertek meg a inaguk reszere

Werner zsoldos kapitanyt es mikent szenvedtek vereseget az

aversai csataban. Sok elokelo foglyot is ejtettek a magyarok.

S mindez Isten biintetese volt az elkovetett gonosztettert.

A i66-ik fejezetben (Kiikiilleinel bovebben a XVII—XXI-ik

fejezet) Nagy Lajos masodik napolyi hadjaratar61 olvasunk.

Eloadja a minorita, hogy Laczkfi diadalmasan sietett haza

kir^lyahoz, hog}^ felhivja Apuha elfoglalasara. 1350 aprihs 6-an

indult el Nagy Lajos, 1350 aprilis 24-en Zengben szallott

galyara, 30-an erkezett meg Ortonaba. M4jus i-en Manfredo-

niaba ertek, 3-an Barlettaban voltak, 6-an Bariban. Majus

25-en erkezett meg Barlettaba Lorantfia Lestak udvarmester,

-a ki kimentette penzzavarabol a kiralyt, ugy, hogy kifizethette

zsoldosait. Junius 13-an ot galya erkezett Barlettaba meg-

rakva magyarokkal. Erre a varosban levo zsoldosok fellazad-

tak, de a magyarok levertek oket. Innen a kiraly Canosan at

Ascohba ment, hol Tarentoi Lajos parbajra hivta ki, a mit

az el is fogadott. Ekkor tortent, hogy haromszaz nemet zsoldos

el akarta fogni Nagy Lajost, de a Laczkfiak es kivalt Bessenyo

Janos rajtuk iitottek es szazotvened magukkal elfogtak, le-

oldostek a nemeteket. Meg szo van a fejezetben Ricardoch

(Contarso ?) nevii var elfoglalas4r61 is ; ugyancsak bevettek a

magyarok junius 27-en Salernot, 29-en Scafatit. Masnap Aversa

ala erkezett a kiraly es azonnal megkezdodott a var ostroma.

Kovetkezik a 167-ik fejezetben Aversa ostromanak leirasa

(Kiikiilleinel XXII. fejezet). Felsorolja, kik sebesiiltek meg az

ostrom alkalmaval. Legerdekesebb reszlete a kirdly megsebe-

siilesenek elbeszelese. Hogy a tizenkettedik rantassal mikent

hiiztak ki Wolfhard es Laczkfi Istvan a nyilat sebebol s hogy
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a kirdly halalos kinjai kozott mint rendelkezett a fejet fogo-

nak, esetleg bekovetkezo haldla esetere. Augusztus 3-an jutott

a var magyar kezre. Apuha helytartoja Laczkfi Andras lett,

keki onkent ajanlkozott a veszedelmes megbizatasra. A kovet-

rozo resz (Kiikulleinel a XXIII—XXIV. fejezet) a kiraly

a mai fogadtatasarol es Magyarorszagba valo visszatereserol

szol es ezzel bezarul kronikanknak a napolyi iigyekre vonat-

kozo elbeszelese.

A 169—170. fejezetek az 1351-ik es 1352-ik evi htvan-

orszagi hadj aratokrol szolanak. Kiikiineinel a XXIX—XXX-ik
fejezetek felelnek meg e targynak. E szerint Lajos kiraly el-

indult 1351 jiinius ig-en Budarol es Kassan, Krakkon, San-

domiron keresztiil Lubhnba ment, hol magahoz veven a len-

gyel sereget is, a hatarrol meginditotta koveteit a htvan feje-

delmekhez. Maga az egyik fejedelem, Kieystut jott a kiralyhoz

beket kotni, mely az erdekesen leirt Utvan szertartasok kozott

meg is tortent. Ezzel a kiraly Kieystuttal egyiitt hazafele

indult, de ez meg utkozben megszokott es ezzel keresztiil-

huzta az elert eredmenyeket. t^tkozben krakkoi tartozkodasuk

alatt meg megoltek a magyarok Cornis Jaskot, a ki megrabolta

es csuffa tette az elso htvan haboru alkalmaval a kiralyi kincs-

tarosokat, s ez azert tortent vele, mert az istentelen kigiinyolta

a nala koldulo minorita baratokat. A masik htvai hadjarat

leirasa meg erdekesebb. Itt Belz varanak ostroma volt a leg-

nehezebb feladat ; sokan, maga a kiraly is megsebesiilt a harcz-

ban es megis majdnem eredmenyteleniil kellett a var alol

visszavonulni az egyesiilt magyar-lengyel hadseregnek. Lajos

kiraly hazafele utjaban nem mentaderek haddal, hanem negy-

ven vitezevel indult el orszaga fele. Sok minden kalandon

atesve, a tatarok, oroszok tamadasai elol menekiilve, folyokon

atusztatva, meredek, jaratlan erdosegeken atkelve es ehseget

is szenvedve jutott el 1352. nagypenteken Munkacsra.

A 171-ikfejezet hegyeken vadaszepizodot tartalmaz, mely-

ben Bessenyo Janos hosi onfelaldozassal mentette meg a kiralyt

egy feldiihosodott medvetol. Teljesen magaban aho esemenyt

beszel el, Kiikiillei nem tud rola.

Vegiil az utolso 172-ik fejezetnek Laczkfi Pal ziirichi gyo-

zelme a targya. Kiikiihei a XXXII-ik fejezetben emlekezik

meg sokkal rovidebben rola. Ironk szerint 1355 jiihus 26-an

Gombos : Kozepkori Kronikasok. XI. 3
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indult el Laczkfi Pal negyszaz ijjaszszal a svajcziak ellen az

ausztriai herczeg segitsegere. Augusztus ii-en volt a csata,

melyben a magyarok iszonyii meszarlast vittek veghez az ellen-

seg kozott. Hiaba konyorogtek a nemetek kegyelemert, a

magyarok tobb mint haromszazat vagtak le koziiliik. S az

osztrak herceg nemcsak hogy maga isgazdagon megajandekozta

a magyar vezert, hanem leveleben a kiralynak is megdicserte

vitezseget.

Hogy a reank maradt es most vazolt tizenkilencz fejezet

toredeke egy nagyobb kronikanak, azt az egesznek befejezet-

len voltan kiviil, meg magabol a szovegbol is meg lehet alla-

pitani. Mindjart az elso (154-ik) fejezet igy kezdodik : »£s

midon Lajos kiraly hazaerkezett Litvaniabol, testveri szere-

tettel varta« , . . Nyilvanvalo, hogy az elobbi, elveszett fejezet-

ben Nagy Lajos 1344—45-iki hadjaratat irta le a kronikas.

A i66-ik fejezetben, midon a zsoldosok barlettai zendiileserol

van szo, azt olvassuk, hogy a Laczkfiak Moroczokkal es »az

emlitett Soos Laszl6val« kivertek a zsoldosokat a varosbol.

Soos Laszlo neve a regebbi fejezetekben sehol sincs emlegetve,

tehat valamelyik elveszett reszben szerepeltethette ot a kronikas,

mert kiilonben nem irta volna rola, hogy mar emlitve volt.

A i68-ik fejezetben a kiraly romai latogatasarol szolvan, ugy
irja, hogy nagy tisztelettel fogadtak 6t a romaiak es Veronika

kendojet is megnezte, de aztan viszonzaskeppen »quanta donaria

ecclesiis omnibus et claustris tribuerit superius intueri poterit,

qui vult«. Tehat ha ketelkedik valaki az adomanyokban, tessek,

fonnebb nezzen utana. De sajnos, mi mcir nem bizonyosodha-

tunk meg ily modon a dologrol, mert a fennmaradt reszekben

nem talalunk ra. Elkallodott a miinek az a resze is, a metyre

ironk oly biiszken utal minket.

Az is eszlelheto ugyan, hogy az egyes elbeszelt esemenyek

kozott sincs meg a kello osszefiigges, illetoleg az esemenyek

nem idorendben kovetik egymast. Legfeltiinobb ez a 160—i6i-ik

fejezetben. Az elsoben az elfogott durazzoi es tarentoi hercze-

gek s a kis Martell Karoly Magyarorszagra kiildeserol van szo,

a mi 1348-ban tortent. A kovetkezo fejezet azonban mar a

tatarok elleni 1345-ik evi harczot mondja el, es meg hozza igy

kezdodik : »Ugyancsak az "Cmak 1345-ik, Lajos kiraly koro-

ndztatasa ut^n pedig a harmadik esztend6ben« . . . Tehat ugy
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folytatja az elbeszelest, mintha a ket kiilon esemeny ugyanazon

esztendoben tortent volna meg.

Nagy erteket kolcsonoz kronikanknak az a legaprobb resz-

letekre kiterjedo pontossag, a mit oly ritkan talalhatunk meg
a kronikasoknal altalaban E jellemvonas kiilonosen feltiino

ott, hol a naprol-napra terjedo hely- es keletmeghatarozasokat

veszsziik vizsgalatra. Mindjart a 154-ik fejezetben mily jol

tudja Endre herczeg megoletesenek idejet, Aversanak Napoly-

tol valo tavolsagat. Zara ostromanak idejet is jobban tudja

Kiikiilleinel. Mily jol tudja Martell Karoly halala idejet, Durazzoi

Karoly kivegeztetese napjat ; de nemcsak ez iranyban igyekszik

pontossagra, hanem majd mindeniitt jelzi az elofordulo had-

jaratok kezdetet, a seregvonulasok iranyat, a csatak helyet es

napjat. A 163. fejezetben tole helyesen tudjuk meg, hogy Lajos

kiraly az elso napolyi hadjaratbol 1348 junius ii-en erkezett

haza Budara, a 166, fejezetben, hogy Nagy Lajos masodik

napolyi hadjarataba mikor indult el, merre es mikor vonult

el seregevel. Ez a fejezet kiilonosen kivaUk sok es pontos kelet

meghatarozasaval, szinte utinaploja a hadjarat elso reszenek.

Ebben az egy fejezetben tizenhat kelettel es legalabb ketszer-

annyi helynevvel talalkozunk.

A kiralyra vonatkozo adatai is megbizhatok. Igy a 167-ik

fejezetben tole ertesiiliink, hogy Aversa ostromanal juhus

26-an sebesitettek 6t meg es augusztus 3-an beveven a varat,

meg szeptember 8-ig maradt Aversaban ; onnan szeptember

i6-ra erkezett meg Romaba es oktober 25-en mar fovarosaban

volt. Ugyanigy naprol-napra feljegyzi a tobbi esemenyekkel

kapcsolatos kelteket is. Csak a 170-ik fejezetben jon osszeiitko-

zesbe sajat magaval. Ott is mintegy tiz keltet ad, de nagyokat

teved. Szerinte nagyhet csiitortoken erkezett a kiraly kisere-

tevel az Olthoz, masnap az Etel folyohoz ; itt megpihent s egy

napot es ejjelt toltott ; hajnalban usztatott at a folyon. Aztan

ujra meghalt Dobravihuszka nevii helyen, de onnan az olal-

kodo oroszok gyujtogatasa miatt meg ejfelkor tovabb kellett

menekiilnie es negy napig tarto utazas utan a havasokon

keresztiil ert csak Magyarorszagra. Megis mar nagypentekre

Munkacson volt. Ha azonban osszevetjiik leirasat, aprihs

5-et61, nagycsiit6rt6kt61 a k6vetkez6 het szerdajaig, husvet

negyednapj aig tartott a kalandos utazas es igy csak aprilis
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ii-ike utan erkezhetett Lajos kiraly kiseretevel Munkacsra.

Itt tehat hitelessegehez es pontossagahoz sok sz6 fer, de egyebiitt

mindeniitt megmarad a jol ertesiilt, pontos, szavahiheto kroni-

kasnak.

Eppen igy vagyunk vele a tulajdonneveknel es a szerep-

lok megnevezesenel is ; csak ritkan es kevesse van egyik-masik

nev elferditve, sok magyar nev egeszen hiien, a csalad iras-

modjaval megegyezoen olvashato minoritanknal, Pedig ez, ha

a tobbi kronikasoknal is figyelemre meltatjuk, nem kevesse

ritka es becses tulajdonsag. Igaz ugyan, hogy a nevek elfer-

diteset legtobbszor a rossz masolok gondatlansaganak lehet

tulajdonitani, Ha ezt altalanos elviil elfogadjuk, akkor fol

kell tetelezniink, hogy a minorita kronikajanak a dubniczi

kodexben fontartott toredeke, talan eppen az eredetinek elso

kezbol tortent masolata. Annyi bizonyos, hogy Kiikiillei kronika-

javal osszehasonlitva ironknal sokkal kevesebb az elferditett

hely- es tulajdonnev, meg az idegen, itahai, lengyelorszagi

neveket sem hagyva szamitason kiviil. Vegiil itt is, mint fontebb,

meg kell jegyezniink, hogy a 170-ik fejezet ebben a tekintetben

kivetelt kepez, mert mig a toredek tobbi reszeben csak az

egy Ricardoch (166, fej.) kepezheti talalgatas targyat, a litvanok

elleni hadjirat leirasanal Londnia, Pridiproch, Dobravihuszka,

Kataja, mind nagyon elferditett es ki nem tudhato nevek.

De hat itt e fejezetnel— mint annak masodik resze, a kalan-

dos hazautazas valosziniitlen reszleteivel — kivetelesen kell

elbiralnunk kronikasunkat, mert egyebiitt mindeniitt jellemvo-

nasa marad lelkiismeretes pontossaga. £s mar ez az egy koriil-

meny is valosziniitlenne teszi, hogy csak valami elbeszeles

utan, csupan annak elmosodo adataira tamaszkodva dolgozott

volna. Meg bizonyosabba valik ez akkor, ha a szoveg egyes

kifejezeseibol, egy-egy odavetett megjegyzesbol probalunk

kovetkeztetest vonni arra, hogy a minorita mikent dolgozott

s mino forrasokat hasznalt.

E tekintetben figyelemremelto az Aversa subinversa szo-

jatek,^) melyet egykoruaknal kiilonbozo valtozatokban majd

mindeniitt megtalalunk. Kiikiilleinel ^) is megvan submersa

alakban. De ironk nem ezt a valtozatot hasznalja, hanem

1) 154. fej. — 2) I. m. 116. 1.
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inkabb azt, a melyet Nagy Lajosnak egy Istvan erdelyi vajda-

hoz intezett okleveleben ^) talalunk, hol ezt olvassuk : »Aversa,

quae potius fuisset subversa«. Sot a ket egyezo szon kiviil az

egesz mondat is megegyezik kronikankkal. Ezt pedig csak ligy

irhatta meg 6 is szoszerint, ha olvasta es miivehez hasznalta

az emHtett oklevelet. Azonban nem is sziikseges ily messzemeno
kovetkezteteseket hasznalnunk annak kimutatasara, hogy a

minorita okmanyokat is hasznalt iraskozben. O maga utal rea,

mikor az aversai csata elbeszelesenel ^) a magyarok foglyait

szamlalja elo, de ket elokelo grof nevet nem tudja, mert az 6

»nomina in litteris eiusdem Stephani filii Laczk, domino regi

transmissis habere non potui«. Tehat Laczkfi Istvan erdelyi

vajda missihsei kezeben voltak s azokbol meritette elbeszele-

set, olyan hiteles forrasbol, a mely nemcsak kozvetlen az ese-

menynek megtortente utan eredt, hanem egyiittal hivatalos

jellegii is volt. Vagy, ha ujbol a kovetkeztetesek terere lepiink,

hogy kepzelhetjiik el e kronika egycs reszleteinek feltiino pon-

tossagat es j61 erlesiiltseget, ha szerzoje nem tamaszkodott

oklevelekre es egykoru, az esemenyekkel egyidejii feljegy-

zesekre.

Sorrol sorra ellenorizheto hitelessege kiilonosen ott, hol

minel szamosabb, mas egykorii kronikaval es feljegyzessel

hasonlithato ossze. Igy a zarai csata leirasanal ^) kronikank

nyiltan emlegeti a fourak arulasat, mint a magyarok kudarcza-

nak egyik fookat. Allitasanak igaz voltat okleveleink es egy-

koru iroink mind bizonyitjak.^) Kiserjiik csak figyelemmel az

elso napolyi hadjarat leirasat,^) minden adatot igazolnak tobbi

kutforrasaink. Ironk azt allitja, hogy az ApuHaba kiildott

magyar kovetek tanulmanyozvan a hangulatot, leveliikben

»dominum regem certificarunt, ipsum regnum fehciter posse

intrare«. Ugyanigy irnak e dologrol az olasz kutfok is.^) Ugyan-
igy tudositnak a tobbi elbeszelt dolgokrol, Miklos nyitrai

^) L. Katonanal Hist. crit. IX. 391. — 2) j5^_ fej. — 3j j^g^

fej. — *) Igy Schwandtner Scriptores rer. Hung. III. 361. ; Anjoukori

Dipl. Eml. II. 167., 170 ; Lucius De regn. Dalni. et Croat. Lib. IV. c.

15; Anonymus obsidio Jadrensis L. II. c. 10; Villani Chronica XII.

58 ; Muratori Antiquit. Ital. XIII. 940. — ^j j^g. fgj. — 6) Bartholo-

meus Polyhistoria (Muratorinal XXIV.) 810. ; Chron. Estense, u. o.

XV. 434.
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piispokrol, Aquilanak Tarantoi Lajos altal valo megtamadasa-
rol.^) Igy kovethetjiik nyomrol-nyomra, kronikasunkkal par-

huzamosan Bartholomeus della PugHola, a Chronicon Estense,

Villani, Gravina, a Chronicon Senense eloadasat s ezek a kiil-

foldi, olasz irok mind megegyeznek a minoritaval,

Eddig foleg azon reszeket emeltiik ki, melyeknel a bamu-
latos pontossag, lelkiismeretes valodisag, igazsagra torekves

jellemzok. Mas helyeken inkabb altal^nossagok kozott mozog a

reszletesseg helyett es mondatai elso pillanatra hangzatos

szolamokkal telve latszanak, de ilyen helyeken is tenybeh valo-

sagokon nyugszik minden kijelentese. Igy a 157-ik fejezet

kezd6 soraiban : »Omnes igitur unanimiter dei omnipotentis

iustitiam fiagitabant et ad eius maiestatem suspirabant, ut

huius tanti sceleris auctores poeno condigna vindicarent« nem
fejezi ki nyiltan, hogy tulajdonkeppen az elobbi mondatban
emHtett »mundi magnates, reges et principes« altalanossaggal

egyiitt Lajos kiralynaka napolyi iigyekben az angol kiralylyal,

nemet csaszarral, osztrak herczegekkel valo megegyezeset,

ezeknek csondes biztatasat, a napolyi dolgokban a magyar
kiraly szamara teljesen szabad kez engedeset kell erteniink ?

Kiikiillei Janost, Nagy Lajos kiraly eletrajzirojat nem-
csak pontos adataival es sokszor nagyobb reszletessegevel, hanem
nemely fobb dolgokban is tulszamyalja. S a mikor mar
megszakadnak, sziikszavuakka lesznek, vagy elhallgatnak az

olasz kronikasok, a minorita igazmonddsanak hii tanusag-

tevoi, akkorra mar olyan bizalommal tolti el olvasoit, hogy
nem jut esziinkbe folyton bizonysagokat keresni adatainak

valodisagahoz. Deazert az elso ndpolyi hadjarat esemenyein tiil

is, melynel legalaposabban volt ellen6rizhet6, ha itt-ott meg-
probaljuk szavahihetoseget, megallja tovabbra is a probat.

A 169-ik fejezet lengyel hadjaratdnak elbeszelese, annak leg-

jobb ismeroje, Huber Alfonz dltal nyert hitelesseget.^) A litvan

eskiives szertartdsat es mas esemenyeket Diessenhoffen,^)

Dlugoss *) kronikdi, Suchenvirt ^) koltemenyei teszik val6diakka.

1) Bartholomeus u. o. ; Gravina u. o. XII. 572. 1., Chron. Estense
u. o. XV. 439. 1. ; Villani u. o. XIII. 968. 1. — ^) Archiv fiir oster-

reichische Gesch. LXVI. I. 10— 16. — ») Heinrich v. D. Bohmer
Fontes IV. 82. — *) I. 1093. — ^) Primissier, Suchenvirts Werke.
Wien, 1827.



JANOS MINORITA KILETE ES MUVENEK M^LTATASA. 39

Termeszetes, hogy kronikasunk is kovet el itt-ott tevede-

seket. A 170-ik fejezet hibait nagyreszt lattuk mar. Szoltunk

fontebb arrol, hogy a napokat mindig oly pontosan szamontarto

minorita teljesen osszezavarodik es ellenmondasokba keriil

onnon magaval. De egyeb tekintetben is lehetetlensegeket olva-

sunk itt nala. Nincs tisztaban a folyokkal, midon az Oltot az

Etel es Szeret szomszedsagaba helyezi, a Szeretrol meg hozza

azt irja, hogy hetvennegyszer kellett atkelni rajta es a negy-

venedmagaval utazo kiraly csapata sem veszithetett el ez uta-

zasban »plusquam quadringenti« lovat. Tortenhetett ugyan

mindez a masolok vastag elnez6se folytan is es Lajos kiraly-

nak ily veszedelmes es kalandos utra neg^rvenedmagaval valo

elindulasat ugy is ertelmezhetjiik, hogy csupan a szamottevo

fourak, azotulajdonkeppenirendeskiserete allott negyven f6b61

s a mindenikkel egyiitt ment csapatok, banderiumok letbza-

mat nem ismerjiik ; de igy is, ebben az egy fejezetben ily sok

tevedes nem igen kepzelheto el a szerzonek is nemi feliiletes-

sege, rosszul ertesiiltsege nelkiil. Maga Por Antal is, ki Nagy
Lajos czimii miiveben sokat hasznalta a minoritat, meg-

megiitkozott e dolgokon. »t}gy ldtszik«— irja — »4rtatlan trefat

liztek a j6 emberrel, melynek az ifjii kiraly sem lehetett ellen-

z6je. Mert az a nagy keszseg, negyven vitezzel megiitkozni

kilenczezer oroszszal ^s tatdrral, aztan az elmaradt talalkozas :

aligha egyeb ijesztget6snel, melyekkel a kiraly »exhilarescens

suos« maga is felvidult. Mindamellett meg igy is folotte erde-

kes a kronikas el6adasa«.^)

Vannak aztan a kronikanak meg egyes mas helyeken is

kisebb-nagyobb tevedesei, a melyek azonban a fontiekhez kepest

alig szambavehet6k. Igy a 157-ik fejezetben, a mikor Nagy
Lajos kiralynak az apuliaiakhoz kiildott k6vetseger61 sz61,

ugy latszik, Janos veszpremi piispokot osszevetette a pecsi

piispokkel. A k6vetkez6 fejezetben helyteleniil tudosit a kiraly-

nak Velencze foldjen valo dtvonulasa elbeszelesenel a signoria

magatartasarol ; mert igaz ugyan, hogy a velenczeiek fel akar-

tak az alkalmat beketargyalasokra hasznalni, de semmifele

rosszindulatu ellenkezessel nem probaltdk a kiraly atvonula-

sat megakadalyozni. A 159-ik fejezet szerint Capua ostroma-

^) Nagy Lajos, 247. 1. jegy. 2.
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nal maga Lajos kiraly is jelen lett volna. Ez az allitas sem felel

meg a valosagnak. Az olasz kutfokkel abban sem egyezik meg,

hogy Durazzoi Karolyt Becsei Imre fia, Vesszos fejezte le,

bar ezek is kiilonbozokeppen imak a dologrol.^) A i66-ik feje-

zetben elbeszelven Lajos kiralynak a tarentoi herczeg altal

valo parbajra hivasat, nagyot teved a kiraly elhatarozasar61

szolo tudositasaban. A 169-ik fejezetben az 1351-iki litvan

hadjaratrol irvan, Dlugossal ellentetbe jut, a mennyiben Dlugoss

szerint Kieystut nem onkent jott tiiszul a magyarok taboraba,

hanem fegyverrel kezeben, harczkozben keriilt a kezok koze.

Mindezeket a tevedeseket a szoveg forditasanal reszletesebben

fogjuk targyalni, azert itt eleg legyen azokra csak igy nagyja-

ban rautalnunk.

Kiilonben a 171-ik fejezet is gondolkoddba ejthet. Itt a

minorita elmondja, hogy Lajos kiralyt vadaszat kozben egy

medve megtamadta. Meg is sebesitette, sot meg is oli a vadallat,

ha Bessenyo Janos allovaszmester oda nem er es sajat elete

veszelyeztetesevel le nem szurja a medvet. Eddig meg rendben

volna a dolog ; tudjuk, hogy a kiraly szenvedelyes vadasz volt

es vadaszemberrel megesik az ilyesmi. De ironk hozzateszi,

hogy Bessenyo Janos »nullam recepit remunerationem, propter

incusantium rabietatem, et specialiter Nowak de Croacia«,

ki eppen akkor erkezett a tett szinhelyere, mikor az allovasz-

inester mar befejezte hostettet. Nagyon kiilonos, hogy Kiikiillei,

bar emliti Nagy Lajosnak nagy vadaszszenvedelyet,^) errol a

balesetrol egy szoval sem ir, pedig elettortenetet akar nyujtani.

Az is kiilonos, hogy a minorita Bessenyo Janost mar masod-

izben szerepelteti, eloszor a i66-ik fejezetben, mikor a beneventoi

csataban a kiraly ellen osszeeskiidott zsoldosok koziil egymaga

harmat vagott le. Mindezeket a dolgokat ellenorizniink nem
lehet, megtortenhettek azok ugy, a hogy olvassuk, de feltiino

Bessenyo Janosnak szerepeltetese es kiilonos modon minden-

keppen eloterbe helyezese. Valoszinii, hogy a minorita vele,

vagy csaladjaval kozelebbi osszekottetesben allott.

Ugyanezt gyanithatjuk a Laczkiiakrdl is. Istvan vajda

mindeniitt a legbatrabb, legderekabb es legvitezebb ember, a ki

1) 160. fej. V. 6. Gravina i. h. 583. es Villani u. o. 992. 1. —
2) I. h. 156. 1.
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erelyessegevel, oroszldnbdtorsagaval, hosiessegevel meg Apulia-

ban is kozmondasos lett. A 163-ik fejezettol kezdve a 167-ig

mindenutt szerepel vagy 6, vagy Andras, Miklos es a csalad

tobbi tagja. Meg csak Morocsuk olyan sokat szereplo alakja

kronikasunknak. Egy harmadik hose is van meg, ez Kont

Miklos, a ki azonban nem annyira a harczban, mint inkabb

a bekekoteseknel vaUk ki, mint nagyeszii, fortelyos bekeszerzo.

Kiilonben ironk szeret neha nagyokat is mondani. Tul-

zasai kozott nem utolso az, a mikor a 164-ik fejezetet e nagy

hangu dicsekedessel fejezi be : »deinceps enim ceperunt hungari

adiuvante domino deo et Stephani austucia ubique adversariis

prevalere et mirabiles victorias exercere. In tantum, ut viginti

hungari, vel pauloplus sexaginta armatos ex inimicis in pugna

devincerent et sine lesione captivarent«. Vagy a i66-ik fejezet-

ben, mikor a Lajos kiraly ellen osszeeskiidott haromszaz nemet

zsoldoskatonat Laczkfi Miklos szazotven magyarjaval gyozeti

le es pedig oly kemenyen, hogy csak foglyot szazotvenet ejtet-

tek a magyarok, s a tobbi szazotven nemetet is vagy levag-

tak, vagy halalosan megsebesitve hagytak a beneventoi harcz-

teren.

De hat ezek a hibak es tevedesek keveset vonnak le a

minorita erdemeibol. Kronikaja a targyalt esemenyekre vonat-

kozolag adatainak megbizhatosaga, nagy szama, alapossaga miatt

egyike iegjobban hasznalhato kutforrasainknak. Ott is, a hol

nem reszletez, altalanos megjegyzesei mind tenyeken alapul-

nak es a dolgok alapos ismeretere vallanak, Egyes helyein pedig,

valosziniileg ismeretlen allasanal fogva, olyan j61 ertesiiltseget

tamisit, a milyenre meg anagy kiraly tortenetirojanal, Kiikiillei

Janosnal sem mindig talalunk. Azt is mondhatjuk, hogy aman-

nal sokkal erdekesebben, szebben es vonz6bban ir. Irasanak szep-

sege alatt nem a latin stilus klasszikussagat kell erteniink, mert

az bizony a legtobb helyen a kozepkori latinsage es sokszor

igazi zamatos magyarsagot olvasunk ki belole, hanem azt a

valtozatos, eleven gondolatmenetet, mely sehol sem vahk

szarazza. Beleviszi erzeseit is irasaba. Hol a gyiilolet szenvede-

lyes hangjan sz61 Johannaek eUen, hol pedig izzo soviniszta

magyarsaggal lelkesedik nemzeteert es annak hoseiert. Frazist

is taldlunk nala, de eppen azert a koltoi lendiiletet sem tagad-

hatjuk meg t61e.
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Szereti hazajat es ezt beleviszi irasaba is, sot hazaszeretete

vallasossdganal is nagyobb. Szereti kiralydt, mert 6t mindig

az esemenyek kozeppontjaba helyezi es altala intezteti a leg-

sulyosabb, legnehezebb feladatokat. A tobbi mellekalak kozott

igazan, mint egy regenyhos jelenik meg elbeszeleseben elot-

tiink az, a ki mindeniitt a legvitezebb, a legvallasosabb, a leg-

jobb es legeszesebb : a kiraly.

Ha semmi egyeb erdeme sem volna a Nagy Lajos

1345—1355-ig terjedo tiz esztendoje megirojanak, mint

az, hogy a 162-ik fejezeteben Szent Ldszlo legendajaval

targyat es ihletet adott Arany Janos hasonlo czimii kolte-

menyehez es a napolyi hadjarat elbeszelesevel forrasul szol-

galt a halhatatlan becsii Toldi Szerelmenek epikus reszeihez,

meg akkor is megilleti 6t nemcsak a tortenesznek, hanem min-

den magyar embernek halaja es tisztelete.
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I. (i54-^) — (Endre megoletese es eltemetese.) Es a midon

Lajos kiraly hazaerkezett Litvaniabol,^) testveri szeretettel

varta, hogy az apostoU szek adja at fiverenek Endre kiralynak

a szicziUai kiralysag koronajat es hogy mielobb rea ruhazza a

kiralyi meltosagot. De oh fajdalom ! Hiabavalo volt a bekes-

seg utani vagyunk, mert nem teljesedett be ; hasztalan keres-

tiik a kiengesztelodes litjat, mert ime gyiilolseg lett belole.

Johanna, Endre kiraly felesege ugyanis szerfolott gogos

termeszetii volt es dolyfos jelleme miatt egyszersmind irigysegre

is hajlott. Igy hat nem akart tiirni magaval egyenrangii, vagy

nalanal magasabban allo embert orszagaban s ezert nem engedte,

hogy Endre kiraly a korona birtokaba jusson ; es minthogy hatal-

mara feltekeny is volt keseriiseg, toltotte el, sot izzo gyiilo-

leteben a ferjet kornyezo tisztelet miatt is irigykedett. Oh az

asszonyok leggyalazatosabbja ! Halatlan Istennek jotete-

menyei irant, aljas iildozoje az artatlansagnak, megatal-

kodott meg Istennel szemben is, rosszindulatu sajat vere

irant is, vetkezo onmaga ellen, botranykove a kozerkolcsnek,

kigiinyoloja a jamborsagnak ! Oh te, feszke a rossznak es gonosz-

sagnak, gyujtogato faklyaja a gyiilolsegnek, megtestesiilese

a szornyu gyalazatnak, te ! Mino karhozatot okoztal, mekkora

nagy biinbe jutottal ! Hiszen botranyoddal Istennek hazat is

^) A fejezetek szamozasanal megtartottuk a Fontes Domestici

szamozasat. Ebben a 154. fejezetnel kezdSdik a minorita toredeke (M.

Fl. a Hist. Hung. Fontes Dom. Vol. III.). A toredeket fenntartott

Dubn. Kronikaban a 149— 153. fejezetek KiikuUeit tartalmazzak. —
2) Nagy Lajosnak errol az utjarol Kukiillei IV. fejezeteben ir.

Szerinte a kiraly 1345-ben meglatogatta alengyel kiralyt es vele egyiitt

ment a litvanok ellen. V. 6. Kiikiillei Janos : Nagy Lajos kiraly viselt

dolgai cz. miivem iio. 1. i., 2. jegyz. (Gombos : Kozepkori Kr6ni-

kasok V. k.).
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«geszen beszennyezted. Lassad, gondold meg es vegyed fontolora,

hogy mit kovettel el, mekkora nagy biinre vetemedtel : Meg-

olted a te uradat es parancsolodat ! Elpusztitottad a te veze-

todet, meggyalaztad dicso biiszkesegedet, felsegsertes biinebe

keriiltel ! Megolted azt a nemes es kivalo ifjut, meg pedig a

kiralynak a fiat ! Igaznak es artatlannak veret ontottad, jog-

szerinti uralkodot gyilkoltal meg ; rokoni verrel szennyezted

be kezed ! S meg hozza mind ezt a megdobbento rosszat pirulas

nelkiil tetted meg, te Jezabelnel szentsegtelenebb teremtes,

ki meg a gyilkos Medeanal is kegyetlenebb vagy ! . . .

Oh, te josagos ifjii Endre kiraly ! Eleted viragjaban vol-

tal, te nemes sarjadeka a legkivalobb osi nemzedeknek ! Nem a

nagy harczban lon veszted, hanem ugy buktal el, mint a hogy

az igazak szoktak elesni a gonoszsag fajzataval szemben ! Melto-

keppen tortent hat, mikor eretted es te miattad s a te vegzeted

miatt sok szdmos fold nepei sirva fakadtak ! . . .

Az Crnak ezerharomszaznegyvenotodik eveben, szep-

tember tizenkilenczediken ^) oltek meg 6t kegyetleniil felesege,

Johanna es kiralyi czimborai -) Aversa varosaban, mely Napoly-

tol nyolcz merfoldre van ; ^) ezt is bar inkabb a fold nyelte

volna el.*) Es ugy oltek meg minden ok nelkiil es azok a

1) Kronikasunk id6meghatarozasa egeszen helyes, mi annyival

erdekesebb, mert a tobbi kronikasok legnagyobb resze kiilonbozik a

napban egymastol. Hol szept. 20-ra (Gravina ,Muratorinal XII. c. 559.),

hol i8-ra teszik a gyilkossagot (Villani u. o. XIII. 931 ; Chronicon

Senense XV. 113; Anonymus, De obsidione Jadrensi, Schwandtner

III. 680. ; Johanna levele Anjouk. Dipl. Eml. II. 97.). A kiralyfi slr-

emleken szept. 17-e van. A Chron. Siculum i8-at ir. (p. 7.), Kiikiillei pedig

semmi napot sem emlit. A gyilkossag szept i8-r61 19-re virrado ejjel

tortent (Por i. m. 106, es jegyz.), 19-e elso orajaban. — •) Itt kroni-

kasunk a harom durazzoi herczeget, Karolyt, Lajost, Robertet s

Tarentoi Robertet es Fiilopot erti, a kiket Kiikiillei meg is nevez

(i. m. 119. 1.). — ^) Erdekes ironknak pontos tudasa Aversanak

Napolytol valo tavolsagara vonatkozolag. Az olasz kronikak hatasa-

nak mondhatnok, ha ez lehetseges volna, annyira megegyezik azok-

kal. Bartholomeus Ferrarensis az 6 Polyhistoriajaban : >>appreso a

Napoh a Otto migha« (c. XXVI. Muratori XXIV.) U. igy a

Chronicon Senense (U. o. XV. 121.) es Villani (U. o. XIV. 47.). —
*) Ez a kifejezes a mit ironk itt hasznal (Aversa—subinversa), a

latinban inkabb szojatek, ugylatszik akkoriban altalanos es kozkeletu

"volt. Igy Kiikiillei (i. m. 116. I.) majdnem ugyanazon szavakat hasznalja.
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magyarok vittek el Napolyba, a kiknek orizetere bizta volt

6t anyja, Erzsebet asszony, Magyarorszag kiralyneja.^) Ezeket

a magyarokat az 6 megoletese idejen es ordjaban eppen Endre

kiraly kiildte el magat61, hogy csak menjenek szallasaikra.^)

Mert bar tobb oldalrol ohozza is eljutott a felesege dltal ter-

vezett gyilkossag gyanuja, de oannyira bizott artatlansagaban,

hogy ezt meg sem tudta rola elhinni ; annyival kevesbbe, mert

felesegenek aldott allapota sem volt ismeretlen elotte.

Es megis ugy megoltek, mint egy artatlan baranyt.

Mikor aztan holttestet Napolyba vittek eltemetni, ugy ossze-

csodiilt az egesz varos, mintha az edes gyermeket temetne es

keserves sirankozassal siratta meg 6t. Napolyba szallitottak

Endre kiraly tetemet es eltemettek nagyatyja, Martell Karoly

melle a szekesegyhazban.^) Es azt beszehk, hogy mindjart

elhunyta utan isteni csodak altal nyilatkozott meg, sot ugyan-

csak az artatlanul kiontott ver bossziija volt az, hogy azok

csak a subinversa szo helyett a submersa kifejezest alkalmazza, a mi
kiilonben a masolo botlasa is lehet. Ezenkiviil maga Nagy Lajos is egy

Istvan erdelyi vajdahoz intezett leveleben igy emlekezik meg Aversarol

:

>>Aversa quae potius fuisset subversa« (Katona, Hist. critica, Tom.
IX. p. 391.). Petrarca (Epist. fam. L. VI. 5.) ezt irja a varosrol : >>0 infeUx

Aversa, vere aversa, nomen ex re sumptum, aversa inquam prorsus ab

humanitate et fide . . .«

1) Durazzoi Karoly rendeletere tortent, mert Johanna, meg sem
nezve ferjenek holttestet, meg az nap visszautazott Napolyba (Por A.,

Nagy Lajos 108. 1.)— ^) Gravina (Script. rer. Ital. Tom. XII. 559.) ugyan-

igy ir : >>omnes de hospitio regio, recesserunt. U. 6. (561—62. p.) meg
arrol is tudosit, hogy a magyarok mikent menekiiltek el a gyilkossag

Titan. — ^) Gravina szerint (i. h. 561. 1.) Orsillo Minutulo napolyi kanonok
temettette el Endret, mert >>nullus hoc corpus sepelire curat«. A Chron.

Siculum szerint szept. 20-an >>rex Andreas fuit in ecclesia archiepisco-

patus civitatis Neapolitanae honorifice sepelitus«. Kesobb Francesco

Capece kanonok emlektablaval jelolte meg a Szent Lajos kapolnaban
Endre nyugvohelyet e folirattal : Andreae, Caroli Uberti Pannoniae regis

Neapolitanorum regi, Joannae uxoris dolo, et laqueo necato, Ursi Minu-
tuli pietate hic recondito, ne regis corpus insepultum sepultumque facinus

posteris remaneret Franciscus Berardi filius Capicius sepulcarum, titulum

nomenque p. mortuo annorum XIX., MCCCXLV. XIV. Kal. octobr.

(Por, i. m. 108. 1.) Az 1732-iki foldrenges miatt a templom falai

megrepedezven, a hamvakat a templom padloja ala helyeztek

at (U. 6. Szazadok, II. 211.). Megjegyzend6, hogy a felirat adatai

legnagyobbreszt tevesek : igy atyja neve, Endre eletkora es halala

napja is.

Gombos : Kozepkori Kr6nikasok. XI. 4
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a ferfiak es asszonyok, a kik meggyilkolasaban reszesek voltak,

majd mindnyajan nyomorult halallal multak ki.^)

2. (155.) — (Erzsebet kirdlyneasszony hdnata.) Arrol pedig,.

hogy anyja, a kiralyneasszony, mennyire fajlalta fianak halalat,

illendobb hallgatni, mint barmit is mondani, mert azt a kese-

riiseget nyelv ugy sem tudja kifejezni, Bankodasa alatt oda-

gyiiltek a kiralyneasszony kore az urak es asszonysagok, a

hajadonleanyok es gyaszos ozvegyek, mindnyajan Magyar-

orszag forangujai ; es midon lattak, hogy a kiralyneasszony

artatlan fianak halala felett oly hatartalan fajdalmat erez,

mindannyiuk szivet elfogta a reszvet es gyasz szomoru erzese,

Oh, Urunk Isteniink, tedd meg erettiink, hogy az artatlanul

kiontott vert, mely ugy szol te hozzad, mint Abehiek, a te

igaz gyermekednek vere kialtozta : aba ! aba !
— a fold bosszu-

latlanul ne boritsa !

3. (156.) — (Zdra elfoglaldsa a velenczeiek dltal.) Lajos

kiraly, a midon testvere, Endre kiraly halala miatti gyasznak

letelt az ideje, az tJr ezerharomszaznegyvenhatodik evenek

Szent Gyorgy napjan,^) hatalmas fegyveres nepevel eHndult,

hogy megvedelmezze Jadra varos^t a velenczeiek ellen. A velen-

czeiek ugyanis ostrom ala fogtak azt, mert elszakadt toliik es,.

a mint az igazsag szerint hozza is tartozott, meghodolt volt

a magyar kiralynak.^) Epitettek a velenczeiek is egy erosseg-

1) Itt ironk valosziniileg arra czeloz, mit Kiikiillei (i. m. 117. 1.)

igy beszel el : »De maguk az osszeeskiivok is elvettek biiniiknek biinte-

teset es istentelen gaztettiiknek melto jutalmat. A kiralynak egy hiiseges

embere es rokona, Novelli grof ugyanis szekerekre kottette oket es a tar-

tomany minden falujaban meghurczoltatta, hogy a legundoliabb veggel s

a legnagyobb halalos kinok kozott muljanak ki, tiizes vasfogokkal tepette,.

marczangoltatta es hoher altal szaggattatta le husukat testiikr61«. Ez a

NovelU grof De-Beaux Bertrand, a ki mint az orszag f6biraja, csakugyan

elfogatta Tamas kamarast, Miklos ajtonallot, TerUzzi grofot, De Cannabis

Sancha Mureoni grofnet, Cataniai FiUppot, Cataniai Rajmundot , De
Cannabis Robertet es meg tobbeket es valamennyit kivegeztette (Por,

Nagy Lajos 118— 121. 1.). — ^) 1346. apriUs 24-en. Ezt a keltet

helyesnek kell elfogadnunk, minthogy az eUndulasra vonatkozo mas

adatunk nincs es mert valoszinfl is. Ugyanis a kiraly jun. 2-an van

Szemelniken, het mfre Zaratol. (Por i. m.) — ^) Zara meg Nagy

Lajosnak horvatorszagi hadjarata alkalmaval kuldott volt h6dol6

kovetseget a bihacsi taborba, de a kiralyt mar nem talalta ott.

A velenczeiek meg 1345-ben megtamadtak Zardt.
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felet, melyet Sacatumnak neveztek el.^) Lajos kiraly tehat

ostromszereivel es mas egyeb gepeivel, tovabba fegyveresei

erejevel eppen Sacatumot torekedett elsosorban megvivni.

Amikor tehat azerossegmegostromlasanaknapja esoraja elerke-

zett, s a csatarendet es rohamoszlopokat felallitottak, Lajos

kiraly, emlekeztetve fourait azatyjatol, Robert kiralytol nyert

jotetemenyekre is, barati szavakkal buzditotta oket, mint

seregenek vezereit, hogy dltalanos €s egyontetii rohammal

tamadjak meg a varat, hogy, ezzel Sacatum vedoinek ereje

megoszolvan, ezaltal meggyongiiljon es igy azt gyorsabban

be lehessen venni.

Igy tervezte azt Lajos kiraly az 6 becsiiletes es oszinte

szive szerint ; de minthogy — a mint mondjak — a velenczei

aranyforint a vezerek es a hadakozo fourak lelkiismeretet meg-

vesztegette, az 6 terviik nem egyezett meg a kiraly lir oszinte

es tiszta szandekaval ; igy aztan, a mint az eredmeny meg-

mutatta, ebben a csataban a sereg vezerei aruloan viseltek

magukat. A midon ugyanis felalhtottak a csatasorokat a kiiz-

delem megkezdesere es igy elrendezve, az ellensegnek remito

latvanyt nyujtva, Sacatumhoz nyillovesnyire kozeledtek, itt

elonyomulasukban megallapodtak es minthogy a velenczeiek

penziikkel megvesztegettek oket, nem akartak elleniik har-

czolni es a csalfalelkii velenczeiek ellen tovabbnyomulni. Ily-

modon arultak el nemzetiiknek dicsoseges hirnevet es ekkent

szereztek maguknak es utodaiknak orokketarto gyalazatot.^)

^) E favarat a velenczeiek bastidanak, a zaraiak steccatanak, a

magyarok szekacsnak neveztek (V. 5. Lucius, De Regn. Dalmat. et

Croat. (L. IV. c. 15.) >>Bastida ab Ungaris Scekach dicta«. Anonymus
Obsidio Jadrensis (L. I. c. 18.) szerint az italiaiak es longobardok elneve-

zes eszerint bastida, a horvatoknal es dalmacziaikanal Sticcata. Schwandt-

nernel (Ss. Rer. Hung. T. III.) 1347. es i35i.-iki kLralyi levelekben

>>quoddam castrum Venetorum Scykach apellatum.« Kukiillei harom
fentartoja is mas-mas neven nevezi. Turoczynal Scekach, a Budai
Kronikanal Sticatum, a dubnicziban Sacatum (VIII. fej.). — ^) Jul.

i-en volt ez a szerencsetlen csata (Por i. m. 98. 1.) A mi az arulast

illeti, Anonymus de Obsidione Jadrensi (Schwandtner III. 708. 1.)

szinten megemlekezik rola s arrol, hogy a megvesztegetett urak miatt

nem sikeriilt a kiraly haditerve. Meg is nevezik az arulok koziil Kotro-

manics Istvan bosznjai es Lindvai Istvan szlavoniai banokat. Kiikullei

nem emliti, mig Lorenzo de Monacis (Chron. L. VI. p. 109.) szerint a csata
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Lajos kiraly megalaztatasa alkalmaval nagyon okosan

viselte magat es eszelyesnek mutatkozott, mert habar fourai

es baroi miatt ekkor nem tudott fegyvereinek dicsoseget sze-

rezni, megis, nehogy oket meg nagyobb gonoszsagokra ingerelje,

bolcsen szemet hiinyt minden vetkiik felett^) A jadraiak is,

midon lattak, hogy Lajos kiraly ur oket, foembereinek arulasa

miatt folmenteni nem tudja, de meg kiilonben is az elelem

hianya, az ostromgepek rombolasai, a megszallas nyomora es

sok mas reajuk siilyosodo baj arra kenyszeritette oket, hogy

a varossal egyiitt megadjak magukat a velenczeieknek, a kik

kenyiik-kedviik szerint bantak el veliik.^)

4. (157.) — (A ndpolyi hadjdrat elokeszitese.) Minthogy

Endre kiraly hal414t eppen azok — m€g pedig a felesege es

vere, s a sajat rokonai es atyafiai, valamint meghittjei es

baratai — okoztak volt, a kiknek ezt tenni legkevesbbe lett

volna szabad : ez a kegyetlen es vadallatias gyilkossag eppen

olyan borzalommal toltotte el az elokelo vilagot, a kiralyokat

es fejedelmeket, mint a mennyire megremitette a kisebb

nemesseget s a koznepet is.^) Ezert aztan mindannyian egy

szivvel es lelekkel fohaszkodtak a mindenhato Istenhez, hogy

tegyen igazsagot es az 6 szent nevehez imadkoztak, hogy ennek

a rettento biintettnek szerzoi elvegyek melto biintetesiiket,

ligy, a mint megerdemlik es hogy napnal tiindoklobben tegye

nyilvanvalova, hogy olyan lakolasban reszelteti a gonoszokat,

a milyen biinnel megverte oket.

alatt tortent a dolog. A bosnya ban arulasa valoszinii a sok ajandekbol,

amiket a velenczeiekt61 kapott {V. 6. Por i. m. 89. 1. jegyz.). Kr6nikasunk

itt is jol volt ertesiilve a dolgokrol. Vele egyertelmuen irnak az olaszok

koziil meg : Anonymi Itali Historia c. 28. (Muratori XVI. 285.), Villani

(U. o. XIII. 980.), Lucius i. m. IV. c. 15. Okleveleink kozul Anj. Dipl.

Eml. II. 167., 170. 1.

1) A kiraly harmadnapra indult utnak Zara alol Vrana fele es

ment haza orszagaba (Por. i. m, 97. 1.). — ^) 1346. decz. 21-en

hodoltak meg a zaraiak Velenczenek. (Por, i. m. 100. 1.). —
3) Edvard angol kiraly 1346. marcz. 8-an kelt leveleben reszvetet

fejezte ki a szerencsetlenseg folott es felindult hangon tanacsolta Lajos-

nak a biinteny megboszulasat (Fejer, Codex Diplomaticus, IX., I.

366

—

67). A marseilleiek 1345-ben VI.^^Kelemen papahoz irt leveliikben

kertek a gyilkosok szigoru megbiinteteset (U. o. 288—290.). V. 6. meg
Lucius i. m. (L. IV. c. 16.).



JANOS MINORITA KRONIKATOREDEKE, 4. 53

Azota, hogy Endre kiraly meghalt, ugyszolva egesz Itaha

vdrosainak kormanyzoi, foldesurai es kivaltkeppen az apuhai es a

Provincziabol valo barok es grofok,^) mind pedig a nep tobbi

resze hovatovcibb mind tiirelmetlenebbiil hivogatta Lajos ki-

ralyt, hogy menjen at hozzajuk Magyarorszagbol es koveteik

s a szomszedok utjan, az atyafiak es rokonok altal sziintelenul

es folytonosan arra osztonoztek 6t, hogy vegye at Szicziha-

orszaganak kormanyzasat, mely tulajdonkepen ugy is Lajos

kiralyt illette. £s mindezt onszantukbol es oszinten cselekedtek.

Mert igaz ugyan, hogy kiki termeszetszeriileg elsosorban a

maga urat szereti, de az asszonyuralom tulajdonkeppen sehogy-

sem volt inyiik szerint valo.^) Igy hat Lajos kiraly — mint

hiszsziik isteni sugallatra — elsosorban sajat elhatarozasabol,

de aztan nehany mas velemenyt is meghallgatva engedett a

sok keresnek es elhatarozta hozzajuk valo utazasat ; odamene-

telet szamos hirdetmenynyel adta tudtul es tobb ez iigyben

kibocsatott es kiralyi pecsettel megerositett oklevellel is bizo-

nyossa tette.^) De minthogy a bolcs ember, ha tenni akar vala-

1) A Provinicia (Provence) kevesbbe vehetett reszt e felbuzdulas-

ban, legfeljebb a marseilleiek fonti levelet lehet ilyennek venni. —
2) Durazz6i Karoly a folotti boszujaban, hogy Johanna nem adta
neki Calabriat, felszolitotta Lajost, hogy induljon Szicziliaba Johanna
ellen es leveleben arrol is ir, mily nagy az elegedetlenseg a nouralom
miatt (Por i. m. 136. 1.). Az Abruzzok videken a fourak szinten szovet-

seget kotottek a magyar kiraly erdekeben, Lallo CampanesQO, Aquila

ura volt a vezeriik. V. 6. meg Nagy Lajosnak a kiralyi varosokhoz intezett

korrendeletevel (Pray, Annales Reg. Hung. T. II. pag. 8^.). Igaz ugyan.

hogy ezt Pray Katonaval egyiitt (Hist. crit. I. IX. p. 604.) az 1350-iki

esztendobol szarmazonak veszi, tehat a masodik olasz hadjarat elottre

teszi, de valoszinu, hogy az elso hadjarat alkalmaval is kibocsattatott

(L. Kovachich, Vestigia Com. p. 185.). Firenze is hlvta Nagy Lajost s a

coUatoi gr6fok szovetseget kotottek vele (Anjouk. Dipl. Eml. II. 225.,

227. 1.). Gravina igy ir : O quam miserum regnum istud, quod ad regimen

muUerum et infantium est deductum (Muratori XII. 563.). —
3) Nagy Lajos csakugyan a legnagyobb gondossaggal keszltette elo

olasz hadjaratat. Mindenfele meginditotta a diplomacziai targyalaso-

kat, hogy tervenek megnyerje az europai udvarokat. Tudta, hogy VI.

Kelemen papa Johanna partjan van. Szovetkezett hat a kiatkozott

Bajor Lajossal. Megujitotta szovetseget az osztrak herczegekkel. Tudatta
tervet Edvard angol kiralylyal, a franczia kiralynak, apapa partfogoja-

nak eUensegevel. Folhivta csatlakozasra a lombardokat is, a kik Piemont
egy reszenek elvesztese miatt haragudtak Napolyra. Es mindenekel6tt
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mit, elobb okos intezkedesekkel es elokesziiletekkel szokta

magat ellatni, 6 is, a ki fensobb segitsegbe vetette bizalmat es

tisztaban volt Isten akarataval, s a kit Isten igeje fegyverzett

fel s a kit pajzsa vedelmezett, az iras rendelese szerint csele-

kedve es kivalo peldakon lelkesiilve, nem jart el konnyelmiien

szandeka vegrehajtasaban, hanem, a mit elhatarozott, ahhoz

nagy erkolcsi tisztelettel, szerenyseggel es gondos merseklettel

kezdett hozza.

Az tjrrnak ezerharomszaznegyvenhetedik eveben, a negy-

vennapos bojt kozepe tajan ^) nagy osszeg penzzel ellatva elore

kiildte meghitt es kedvelt hiveit, ugy mint Janos veszpremi

piispokot es Lorincz fia Miklos mestert ^) es erosen lelkokre

kototte, hogy mindenkivel baratsagosan banva es bekesen

viselkedve haladjanak litjukon es atutazasuk alatt senkinek

kart ne tegyenek, senkinek bajt ne okozzanak ; orizkedjenek

utkozben a portyazastol is, hogy igy rakonczatlan es gyala-

zatos magaviseletiikkel az o erdemes es tisztelettel ovezett

kiralyi hirnevet be ne szennyezzek, nehogy a dolgon sokan

megbotrankozzanak.3) Meghagyta meg nekik azt is, hogy j6

alaposan puhatoljak ki azoknak a hiiseget es allhatatossagat is,

a kik a kiraly urat magat behivtak s vartak es v^giil hogy, a

mennyire lehetseges, ellensegeit es vetelytarsait is nyerjek meg.

a papaval is szigoru hangii targyalasokat kezdett (Por i. m. 114. 1.) ;

a szicziliai kiralysagban pedig a mar regebben is Endre partjan volt

olasz varosokat es fourakat biztatgatta. V. o. meg Lucius, De regno

Dalmatiae et Cr. L. IV. C. 16. (Schwandtner, Tom. III. p. 366.).

^) 1347. marcz. 7. — ^) Janos veszpremi puspok a Garaiak

csaladjabol (1. Anjouk. Okmt. VI. 443.). Az 6 koveti voltat egyik

1347-iki levelenek kezd6sorai is bizonyitjak, midon itt, mint

>)secretarius cancellarius domini Ludovici Regis Hungariae« nevezi

magat (Fejer, CD. IX. I. 515.). A masik kovet Tot Lorincznek, a zaszlo-

tartok, majd tarnokok mesterenek fia, Kont Miklos kiralyi fopincze-

mester, majd erdelyi vajda, kesobb nador (L. Por A. Tot Lorincz cz.

dolgozatat a Szazadok 1891. evfban). Kiikullei (i. h, IX. f.) csak Kont
Mildost emliti, mint a kit a kiraly elkiildott Itahaba, hogy ott »azon

tartomanyok nagyjaival, grofjaival es foranguival tanacskozasokat

kezdjen«. — ^) Az olasz kronikak (Chr. Estense (Muratorinal XV. 434.),

Bartholomeus Ferrariensis (U. o. XXIV. 810), Cronica di Bologna (u. o.

XVIII. 404.) csakugyan akkent tudositanak, hogy a magyar kovetek

minden kellemetlenseg nelkiil jutottak el czeljukhoz.
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A kiraly umak emlitett szolg^i pedig atmenven Apuliaba,

parancsa ertelmeben mindenkivel szemben bekesen esjoindulat-

tal viseltek magukat es oket is mindeniitt tisztelettel fogadtak,

bar4tsdggal es joszivvel bocsatottak utjokra.

5. (158.) — (Megindul a hadjdrat. Lajos kirdly bevomil

Apulidba.) Midon megerkeztek Aquilegia varosaba, itten Aqui-

legis^) varosanak kormanyzoja, Lalws ur,^) a ki a polgari jog-

nak jeles tudosa volt, szives vendegszeretettel, becsiilettel

fogadta oket es a Lajos kiralynak testvere altal tett minden

hiisegi fogadalmat meg nagyobb mertekben bevdltott. Ez kiilon-

ben beigazolodott foleg akkor, mikor tapasztalhat6 lett az

altala nyujtott segitseg. Mert mint eros kofal allott ellen Lajos

kiraly minden ellensegevel szemben es minden tamadasukat

visszaverte ; teljesitette minden igeretet is es a legnagyobb

hiiseggel kepviselte erdekeit.^) Lajos kiraly kovetei kikiildtek

megbizottaikat Apulia orszaganak kiil6nb6z6 reszeibe is es

ugy talaltak, hogy Magyarorszag kiralya iranti hiisegiikben

egyebiitt is erosek, allhatatosak es kitartok. Vegre levelben

^) Aquilegia es Aquilegis Aquila helyett; hasonlonevu tartomany

f6helye a Pescara mellekvize, az Aterno folyo mellett az Abruzzokban.
— 2) Lallo Campenesco lovag Montorio grofja. Nagy Lajos 6t az

Istorie Pistolesi szerint kamarasava tette: >>lo conte Lallo dall' Aquila fece

Conte Camarlingo« (Muratorinal XI. 523.). Szol rola meg Villani (U. o.

XIII. 967—8.) es Gravina is (i. h. XII. 580.). — 2) Lallo volt a

magyar partnak a vezere es Johanna mar 1346-ban megprobalta a

vezetese alatt allo Aquila varosat a magyar kiralytol elcsabitani de

ez Folignoval egyutt tuszokkal biztositotta hiiseget. A kovetkezo

evben a kiralyne folovaszmesteret, Cavaleanti Jakabot kiildte Lallo

eUen, de a sereg vereseget szenvedett es maga Cavaleanti is Lallo fog-

sagaba esett. TTTjabb tamadast az lijbol Johanna partjara aUott Durazz6i

Karoly intezett Aquila ellen. 1347. majustol augusztusig tartotta ostrom-

zar alatt a varost. Ez adta meg aztan az utolso lokest arra, hogy a magyar-
parti varos folmentesere meginduljanak a magyar csapatok es megkez-
dodjek az elso napolyi hadjarat. Lallo a magyaroktol segitve elbant az

ostromlokkal es karacsony szombatjan nagy orommel fogadta varosa

falai kozott Lajos kiralyt. Kesobb, ugy latszik, kiseri a kiralyt tovabbi

utjaban. Ott van a durazzoi herczegek elfogafasanal es kesobb is a Lajos

parthivei kozott szerepel (Por i. m. 143— 145., 155., 160., 173. 1. ; Chron.

Estense, Muratori XV. 442., 444. ; Hist. Cortusior. U. o. XII. 925. ;

Anjouk. dipl. Eml. II. 229., 231., 232., 244., 251. ; Theiner, Monum.
Hung. I. 1130— 1141., 1154., 1156—7. sz.).
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biztosithattak a kiraly urat, hogy minden baj nelkiil bevonulhat

az orszagba.^)

Ekkor Lajos kiraly, nehogy megremitse a lakossagot, hogy

eroszakosan es mint bosszuallo szandekozik az orszagot meg-

szallani, nem egy tomegben es hirtelen kiildte-sereget Apuhaba,

hanem csak aprankent. Ez okbol rendelte el bizonyos ido

mulva hadserege fovezereinek es a csapatok vezetoinek, hogy

hatvanonkent, szazankent es ezerenkent induljanak idokozon-

kent el oda. Azutan ugyanazon ev Szent Gyorgy iinnepe tajan

a font emhtett okokbol mas fobbekkel es grofokkal egyiitt elore

kiildte N. urat, a nyitrai czimzetes piispokot^) is, Majd Apos-

tolokoszlasa napja tajan ismet ugyanigy tett es sok katona-

sagot kiildott ujbol altal.^) Mindezek Aquilaban egyesiiltek es

a Lajos kiraly koltsegen fogadott, harczedzett zsoldosokkal

egyesiilve a durazzoi herczegen es Johanna ferjen, Lajos

tarentumi fejedelmen, a kivel Endre kiraly halala utan Johana

hazassagra lepett *) s a kirily urnak tobbi ellensegen fenyes

gydzelmet arattak, vdrosaikat es varaikat pedig elfoglaltak.^)

^) Maga Janos piispok szemelyesen is visszatert Magyai'orszagba,

hogy tajekoztassa kiralyat az Abruzzok videke es Aquila magyarbarat

erziileterol, mivel Lajosnak Italiaba valo indulasakor — I347- nov.

ii-en — 6t is a kiseret kozott talaljuk (Por, i. m. 150. 1.) Ugyanigy

emlekeznek meg az olasz fejedelmek es urak baratsagos joindulatarol az

olasz kutf6k is. V. 6. Chron. Estense (Muratori XV. 434.), Bartholomaeus

della Pugliola Polyhistoria (U. o. XXIV. 810.), Cron. di Bologna (U. o.

XVIII. 404.). — *) 1347. aprilis 24-en. Ez a >>dominus N« nem mas,

mint Csanad esztergomi ersek unokaocscse, Vasari Miklos nyitrai

piispok. Vasari Miklos 1332-ben borsvai f6esperes volt az egri egyhaz-

megyeben, 1333-ban nagyvaradi kanonok, 1339-ben esztergomi prepost,

1347-ben nyitrai piispdk, ket ev mulva kalocsai 6s 1350— i357-ig esz-

tergomi ersek. Az udvarnak, ugy latszik, kedves embere ; ott talaljuk

Erzsebet anyakiralyne 1343-iki italiai utja alkalmaval is a kiseret kozott

(Por. i. m. 144., 46. I. ; Cron, Estense (Muratori XV. 442.). — ^) 1347.

julius 15-en. — *) Lajos tarantoi herczeg 1347. aug. 22-en jegyezte el

Johannat (Chron. Siculum 9. I.) Villani aug. 20-at irja (Por i. m.

145. 1. 2. jz.) A papatol is megkapta az egybekelesi engedelyt es igy az

ev vegere ferj es felesegkeppen szervezkednek Lajos magyar kiraly ellen.

— ^) Ilyen gy6zelmekr61 nem tudunk. Aquila alol ugyan vissza-

teritettek Durazzoi Karolyt, de Lajos tarantoi herczeg itt nem szerepel.

Tortent meg, hogy Mildos fondii grof csufosan megverte Johanna csapa-

tait, melyeket az 6 megzabolazasara kiildtek volt. A grofnak — mar
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Igy, mig Lajos kiraly serege egyik naprol a masikra 6n-

magatol mind erosebb lett es az ellenseggel szemben gyara-

podott, a durazzoi herczeg es a tarentumi fejedelem partja

szemmellithatolag kevesbedett. Ezek utan, Mindenszentek

iinnepe idejen, egy nagyobb szamii sereggel meg elore kiildte

maga elott Miklos nadort is, hogy a t6bbi Aquilaban levonek

vedelmere es erositeseiil szolgaljon.^) Ekkor aztan, midon szor-

galmas gondossaggal elokeszitett minden intezkedese megt6r-

tent, Lajos kiraly ur gondolkozni kezdett az 6 Magyarorszag-

bol val6 eHndulasarol es ItaHaba valo utazasarol is. tJgyszinten

arra is gondolt, hogy Magyarorszagot oly aUapotban hagyja

oda, hogy tavoHete ideje alatt semmifele ellenseg megtamadni
ne mereszelje az orszagot. Mert fokent a tatarok es szerecse-

nek 2) reszerol megvolt a veszely, hogy eUensegeskedni kez-

denek es megtamadjak Magyarorszagot ; de mintha az "Dr

Isten is segitsegiil j6tt volna, hogy j6vend6 tervei eredmenynyel

jarjanak, mert oly nagy csapasokkal sujtotta oket, hogy nem
volt sziikseges t6bbe remegesiiket meg ijesztessel es rettegte-

tessel n6velni. Az tJrnak ezerharomszaznegyvenhatodik eszten-

dojeben ugyanis az tJristen pestist kiild6tt reajuk es ez olyan

pusztitast vitt veghez k6z6ttiik, hogy — mint mondjak —
nehany honap alatt haromszazezer tatar halt meg es esett

ennek aldozataul.

Igy tehat Isten gondviselese folytan Lajos kiraly bekes-

segben volt orszaga hatarain ellensegeitol es barataival s hozza-

tartozoival biztonsagban erezhette magat s az orszag fokor-

manyzatat anyja, a nagy kegyessegii, b61cs belatasu, kivaloan

jambor es alazatos eletii Erzsebet kiralyneasszony kezeibe

helyezte.Ekkeppen miutan mindent b61csen elrendezett es okosan

elintezett volt, Szent Marton iinnepen, egy vasarnapon, az

tJrnak ezerharomszaznegyvenhetedik eveben utnak indult Apulia

a kiraly elocsapataval megerSsodve — volt ugyan 1348. elso heteben

Capuanal meg egy nagy gyozelme Johanna es Tarantoi Lajos felett,.

de ezt kronikasunk mar nem szamithatta ide, Ezert inkabb csak magya-
ros kerkedesnek lehet venni fonti szavait.

^) 1347. nov. i-e koriil. Geletfia Mikl6s(i342—1356.) a nadorsag-

ban Druget Vellermes utodja, Bajmocz ura. Mar Robert Karoly idejeben

nevezetes szerepet jatszott (Por i. m. 24—25. 1.). — ^) Saraceni.
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fele.^) De nehogy ellensegei valami csellel, vagy ravaszsaggal

akadalyokat szerezzenek, azert az orszag hataraig titokban,

magat meg nem ismertetve es csak nehanyadmagaval utazott.^)

Midon pedig CeHciaba megerkezett, itten Cehcia ura, a ki

nagy orommel szegodott szovetsegebe, mely tisztelettel fogadta

a kiraly urat.^) Mikor aztan a nemetek es az osztrak herczeg

derek lovagjai biztos ertesiilest szereztek arrol, hogy Lajos, az

oly kimagaslo erkolcsokkel, ritka nemessziviiseggel, kivalo nagy-

lelkiiseggel megaldott kiraly, a ki a bokeziiseg, vitezseg es sok

mas erenynek dragagyongyevel ekeskedik, Apuhaba megy :

egyertelmiien koreje sereglettek es magukat az 6 erdekeben

a jo es balszerencse minden eshetosegenek kiteve, nagy hiiseg-

gel es allhatatossaggal tartottak ki mellette. Igy aztan, midon

a kiraly tovabb indult litjara, lelkes vidamsaggal nagy fegy-

veres csapat kovette 6t.

Mikor pedig Secelhez,^) egy a velenczei hatar szomszed-

sagaban fekvo s az aquilegisi patriarcha birtokahoz tartozo

crossegfelehez megerkeztek es ezt a ravaszsaggal teh velen-

czeiek megtudtak, iinnepelyes kovetseget menesztettek a kiraly-

^) 1347. november ii-en. — Erdekes, hogy bar az olasz kronikak

is a magyar kiraly elindulasanak ez idejevel nagyjaban megegyeznek

es mas koriilmenyek, igy a kiraly utjanak keltjei is ezt a napot teszik

az egyeduli valosziniive, megis a kiralynak tobb oklevele maradt fonn,

a, melyek az orszagban vannak keltezve, akkor, mikor mar messze tul

volt a hatarokon. Igy Katonanal (Hist. crit. IX. 507., 517.) egy oklevel

1347. decz. 6-an Budan, egy pedig 1348. jan. 5-en Visegradon kelt.

(V. 6. Kerchehch, Hist. Eccles. Zagrab. p. 129., Fessler, Geschichte der

Ungern Th. III. 257. 1.). — ^) A kiraly litiranya volt : Visegrad, Cilli,

Udine, Sacile, Citadella (1347. decz. 3.), Vicenza, Verona, Mantova.

Ostiglia, Mirandola, Modena, Bologna, CasteU San-Pietro, Cesena,

Rimini, Urbino, Fabriano, Foligno, Aquila (decz. 24.), Sulmona,

Benevento (1348. jan. 11.), Aversa (jan. 17.), Napoly (Kiikiillei i. m.

118. 1. 7. jegyz.). Kisereteben voltak : Janos veszpremi piispok, Laczkii

Istvan erdelyi vajda es a magyarparti olaszok kovete, Giovanni Pipino

conte di Minervino (Por, i. m. 150. 1.). — ^) Cilli (Claudia Celeja)

Stajerorszagnak a San folyo partjan lev5 varosa, hasonlo nevu vara-

val ; a minoritaklastrom templomaban vannak eltemetve a hazank

torteneteben, kiilonosen a Hunyadiak koraban oly nagy szerepet

jatszott grof Cilley-csalad tagjai. (V. 6. Pray, Annales Reg. Hung. Tom.
II. p. 74.) — *) Sacile varosa a Livenza partjan es az Udine—Veneziai

vasiitvonal mellett. A velenczei kutf6k szerint ez a kovetseg nem
tortent meg (V. 6. Por i. m. 151— 152. 1.).
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hoz, hogy valamelyes beket kotve egymassal, ligy vonuljon

at az 6 hatarukon. A kiraly azonban, hogy ugy ne tiinjek fol

a dolog, mintha gyava modon sziiksegbol, vagy kenytelen-

segbol hajlott volna ily bekere es kototte volna azt meg, el-

fogadta Laczkfi Istvan tanacsat es meg csak ki sem hallgatta

oket. Igy hat ezeket a velenczeieket elkiildven, megparan-

csolta az akkori erdelyi vajdanak, Laczkfi Istvannak s a tobbi

magyar nemeseknek, az osztrakoknak es a nemeteknek, hogy

rendes csapataikkal vonuljanak be vele Veronaba. A fonti

sereggel erosodve, sajat harczosaitol kornyezve es nem torodve

a velenczeiek mindenfele rosszindulatii ellenkezesevel, Tervi-

siumon feliil gyorsan athaladt a velenczei teriileten.-^) A mint

pedig Veronaba erkezett, lam Mastinus de Laffkal, Verona

ura siet elebe, hogy fogadja 6t tiszteletteljesen
;
pompas ajan-

dekokkal is kedveskedett es gazdag vendegsegeket csapvan,

a kiralylyal es lovagjaival egyiitt kepzeletet feliilmulo fenyes-

segii iinnepsegekben mulatoztak es vigadoztak.^) A mint aztan

Italia lakosai is meghallottak, hogy a kiraly ur Veronaba erke-

zett, a varosok eloljaroi es a foldesurak koveteik altal vagy,

a kik tehettek, szemelyesen is hozzasiettek, hogy hiisegiiket

bemutassak es eskiivel fogadjak meg, mikent a kiraly ur mel-

lett hiven kitartanak, parancsait es rendeleteit megtartjak.^)

Ezutan bekeben haladt at Manthudn, Bononiumon, For-

Hnumon es a spoletai volgyon keresztiil *) es osszes hozzatarto-

zoinak igaz oromere es vigsaga kozt az TJr sziiletesenek elo-

^) Treviso (Tarvisium) a Sile-folyo s a venezia—triesti vasutvonal

mellett a hasonlo nevu tartomany szekvarosa. A kiraly litja e szerint e

varostol eszakra vezetett Citadellan, Vicenzan keresztiil Veronaba.

Velencze semmifele ellenkezest nem tanusitott az atvonulasnal. —
— 2) E2 tulajdonkeppen II. Mastino della Scala Albert, Veronanak
Cangrande della Scala halala utan ura (f 135 1.). A Scala-csalad hatalmat

I. Mastino alapitotta meg s 6 es utodai Paduat," Vicenzat es Trevisot is

megszereztek. Mint Lombardianak leghatalmasabb urai, csakhamar
folkeltettek Velencze es Firenze feltekenyseget es a ket koztarsasag

mar II. Mastino halala utan megdontotte a Scalak uralmat, ugy, hogy
meg Veronat is elvesztettek (MarczaH, Nagy Kepes Vilagtortenet, VI.

237—38. 1.). — 3) V. 6. Villani, Lib. XII. cap. 107. Lajos decz. 8-ig

id6z6tt Veronaban es 9-en indult tovabb (Por. i. m. 153. 1.). —
*) Mantova. Bolognaban PepoH Jakab fogadta Nagy Lajost, ForHban
Ordelaffi Ferencz. A spoletoi v61gy Perugiat koti ossze Spoletoval.
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estejen megerkezett Aquilaba.^) Ki is tudna elmondani, hogy

a reg ohajtott es annyi ideje varva-vart kiralyt mily orommel

fogadtak ? Mert a kereszteny nepnek egyik orome az orokke-

valo Kiraly foldi sziiletesen volt ugyan, de masik ebredt benne

az 6 termeszetes uranak es halando kiralyanak latasan es igy

egyik orom a masikat novelte. ApuHanak majdnem minden

herczege es grofja, nemes embere, a varosi hatosagok es elol-

jarok, vagy szemelyesen vagy koveteik utjan kepviseltetve

magukat, Aquilaba gyiilekeztek a kiralyhoz es — miutan ter-

meszetes uroknak ismertek el — orokos hiiseget fogadtak

neki.2)

6. (159.) — (Capua elfoglaldsa. Nagy Lajos iteletet tart

Endre gyilkosai felett.) Az tJrnak ezerharomszaznegyvennyol-

czadik eveben, megiilven az "Cr sziiletesenek iinnepnapjat ^)

6s megbeszelven a teendoket, Napoly, Capua es Aversa

varosok ellen kesziilt menni, melyek — ugy latszik — inkabb

Johanna es az 6 czinkostarsai partjan allottak. Mert Karoly

durazzoi herczeg es Tarentum ura, Lajos, testverevel, ennek a

JohanucLnak ferjevel es mas kiralyi herczegekkel egyiitt sereget

gyiijtven es szervezven, azon igyekeztek, hogy Magyarorszag

kiralyaval szembeszalljanak es Capuaba mentek, hogy bevonu-

lasat megakadalyozzak.*) A magyar kiraly erre osszegyujtotte

sereget es Capua ala vonult, hogy a vele szembeszallokkal

megkiizdjon. Az ellenparton levok, mikor azt tapasztaltak,

hogy a magyar kirilynak eros serege van es Isten aldasa is

rajta s minthogy azt is tudtak, hogy a napolyiak nem kepesek

szembeszallni a kiralylyal, felgyujtottak a Capuaba vezeto

^) Kukiillei (i. forditasomban X. fej. es jegyz.) masokat szere-

peltet ; igy a malatestai Malatestat (Faensaban), Forli fourat,

Ordelaffi Ferenczet es a mantovai Gonzaga Fxilopot, mint a kik a

magyar kiraly fogadtatasara siettek. Aquilaba decz. 24-en erkeztek meg.

— 2) por (i. m. 155. 1.) e fourak kozt megemliti : Aquinoi Tamast^

Loreto urat, Celanoi Mate grofot, Camponesco Lallo conte di Montoriot,

Aquaviva Konradot, San-Valentino grofjat, Orsini Napoleont, Manopello

grofjat. V. 6. Chron. Senense (i. h. 121.), Bartholomeus Ferr. (804. 1.)

es Villani (990. 1.) megegyezo eloadasat. — ^) 1347. decz. 25-en az

u. n. nagy-karacsony es 1348. jan. i-en kis-karacsony napjarol van szo.

— *) Johanna, Durazzoi Karoly testvereivel, Lajossal es Roberttel,

Johanna ferje, Tarantoi Lajos es testverei, Robert es Fulop voltak azok,.

kikre a minorita hivatkozik.
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kaput ; a kiralyi herczegek pedig menekiilesre fogvan a dolgot,

rendetleniil meghatraltak. Igy Lajos kiraly szabad bemenetelt

nyert es be is vonult Capuaba s megszallotta azt, a nelkiil,

hogy akar maganak, akar masvalakinek bantodasa lett volna.^)

Es miutan a kiraly elfoglalta Capuat, tovabb indult sere-

gevel s Aversaba jott, a hol tisztelettel fogadtak.^) Johanna

pedig ertesiilven a kiraly megerkezeserol es nem akarvan a

kiraly kezebe keriilni, ferjevel, Lajossal egyiitt harom galyan

szerencsesen elmenekiilt Francziaorszag fele.^) A durazzoi her-

czeg azonban es a tarentoi fejedelem testvereikkel egyiitt Lajos

kiraly kezebe jutottak, a ki oket elfogvan, letartoztatta ; a

durazz6i herczeget pedig a kiraly ur ugyanazon a helyen, a hol

az artatlan Endre kiralyt kegyetleniil megoltek es a hol testet

az ablakon at a kertbe tiszteletleniil levetettek, egy Bechei Imre

fia, Wezzews nevii viteze altal januar havanak huszonharmadik

napjan lefejeztette es ugyanazon ablakon keresztiil, minden

vegtisztesseg megadasa nelkiil a kertbe dobatta holttestet.*)

^) E csataban maga a fosereg es Lajos kiraly nem voltak jelen.

(Gravina, Mur. XII. 576—78.). Miklos, Fondi grofja volt a kiraly altal

reabizott magyar csapatok vezere es a sajat haderejevel egyesitve a

magyarokat, 6 verte szet Johanna es a herczegek sereget (Por i. m.

157—58. 1.). — ^) Aversaba jan. 17-en erkezett Nagy Lajos. Es csak-

ugyan Durazzdi Karoly, ekkorra szerepet cserelve, Robert tarantoi

herczeggel egyiitt tisztelgett a kiralynal. (I. m. 158. 1.) — ^) Johanna
es Tarantoi Lajos nem egyszerre menekiiltek el. Johanna mindjart a

capuai vereseg utan, 1348 jan. 15-en hajora szaUt es Marseille fele

vitorlazott. Ferje, Lajos pedig csak harom nap mulva kovette. (U. o.)

Kronikasunk itt is teljesen megegyezik az olasz irokkal. A Chron.

Estense (i. h. 447.), a Cron. di Bologna (409.) es Villani (991.) mind
harom galyat irnak, a melyeken Johanna elmenekiilt. Csupan Gravina

mondja : >>galeam unam tenebant in subsidium suae fugae« (578.).— *) Durazzoi Karolyt Becsei Imre fia, Vesszos, saskoi, visegradi

varnagy nyakazta le. A hullat azutan ledobtak a kertbe, hol harom
napig hevert temetetleniil. Ekkor Napolyba vittek es a S. Lorenzo

Maggiore templomban temettek el. Margit kiralyno marvany siremleket

alUtott atyjanak e foHrattal : Hic iacet corpus serenissimi principis

et domini, domini Caroli ducis Duraty, qui obiit a. D. 1348. die 23. m.

Januarii primae indictionis. Cuius anima requiescat in pace, amen
<P6r i. m. 162. jegyz.). Itt az olasz kiitfok egyebet mondanak. Gravina

szerint : »Vocatis autem duobus miUtibus suis Cumanis et duobus scuti-

feris« (Muratori XII. 583 c). ViUani szerint : >>uno messer FiUppo

Ungaro (U. o. XIII. 992.). De mindenesetre hitelesebbnek fogadhatjuk
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7. (160.)

—

(A fogoly herczegeknek es Endre fidnak Magyar-

orszdgba kuldese.) Aldassek az "Dr mindenektol, hogy igy ki-

szolgaltatta a gonoszokat a biinhodesre ! Endre kiralynak

Karoly Marcellus nevii fiat, Karoly durazzoi herczegnek ket

edestestveret, Lajost tudniilhk es Robertet, valamint a taren-

tumi fejedelmet, nevszerint Robertet es Fiilop testveret Magyar-

orszagra kiildte.^) Endre kiraly fiat, a negy esztendos, gyermek

Karoly Marcellust ugyanazon ev marczius havanak harmadik

napjan Budara vittek a kiralyi varosba es hogy ott felnevel-

tessek s j6 erkolcsokben gyarapodjek, nagyanyjanak, Erzsebet-

nek, Magyarorszag kiralyasszonyanak biztak gondjaira.^) Cico-

neus mester, Miklos ban, Ohverius es sok masan a mondott

kis herczeg szolgalatara rendelve mentek vele Lajos kiraly

rendeletere Apuhabol,^) egyebkent a nevezett kiralyfiak 6ri-

zetet is 6k kepeztek. Ezeket a kiralyi herczegeket a nagy bol-

csesegii Erzsebet kiralyneasszony fia, Lajos kiraly meghagyasa

szerint ugyanazon idoben Visegradra kiildotte, hogy ott fogva

tartsak es gondosan orizzek oket.

8. (161.) — (A szekelyek gyozelme a tatdrokon.) Ugyancsak

az tJrnak ezerharomszaznegyvenotodik, Lajos kiraly korona-

zasa utan pedig a harmadik esztendoben, Gyertyaszentelo

Boldogasszony iinnepe tajan^) a szekelyek, azzal a kisszamu

el a magyar kronikas tudositasat, hogy Becsei Imre fia, Vesszos vegezte

ki a herczeget. Kiikiilleinel itt is reszletesebb az elbeszelese.

^) E16bb Ortona varaba zaratta oket, azutan febr. 14-en vitette

Magyarorszagba es Visegradon oriztette. (L. Kiikullei i. ford. 1 19—20. 1.)

— ^) A. kis Karoly-Martelt, udvarmestere De-Beaux Amelius mar
jan. i8-an atadta >>Ciconeus mesternek« (Pomazi Cziko, vagyis Ferencz,

feherkoi es keresszegi varnagy, kesobb tarnokmester). Lajos kiraly

is meglatogatta a gyermeket febr. 2-an. Karoly-Martel mar ugyanazon

ev jun. 19-en meghalt. Szekesfehervart temettek el (Por, i. m. t,'^.,

163. ].). — 3) Emlitett Pomazi Ferencz ; Lindvai Miklos nogradi ispan,

Szepes es Saros meg^^ek foispanja, majd 1342-ben etekfogo-mester es

1346-ban aug. i6-at61 szlavon ban ; Rat6ti Oliver tarnokmester es a

kiralyne udvarblraja (i. m. 29., 2,1. 1.). — *) 1345 febr. 2-an indultaK

el Laczkfi Andras szekely ispan vezet^se alatt (Kukiillei i. f. iii. 1.).

Szerepelnek es kituntetik meg magukat e hadjaratban a Soky test-

verek, Tot Lorincz fia Lokos, a szekelyek es Brass6 ispanja ; ugyane

haboriival kapcsolatban emlittetik Orban varhegyi kiralyi varnagy,

kire kul6nb6z6 er6ditesi munkalatok bizattak (Pornal i. m. 82. 1. ;

Anjouk. Okmt. V., 248, ; Szekely Oklvt. I. 62.).
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magyarral egyiittesen, a kik akkor kozottiik laktak, a tatarok

ellen hadjaratot inteztek es Isten segitsegevel sajdt honukban

szamtalan sok tatart kardelre hanytak. A hol is elve elfogtak

magat, hatalmas Othlamus nevii vezeriiket is, a ki maso-

dik szemely volt a kan utan s a kinek eppen a kan novere

volt a felesege. Kesobb aztan lefejeztek 6t, pedig tementelen

sok penzt igertek valtsagdijul erte ; de a magyarok, a jovore

valo ovatossag szempontjabol, visszautasitottak az ajanlatot.^)

£s zaszlokat, sok foglyot es kiilonosen sok zsakmanyt arany-

ban es eziistben, gyongyos ekszerekben, draga ruhakban hoztak

haza magukkal. Tartott pedig a viaskodas kozottiik harom
napig egyhuzamban.2)

9. (162.) — (Szent Ldszlo legenddja. A szekelyek ujahh

gyozelme.) Az a beszed is jarja, hogy mialatt ez a csata tartott

a keresztenyek es tatarok kozt, a varadi templomban seholsem

leltek Szent Laszlo kiraly fejet. Valoban, csodalatos dolog tor-

tent ! Mert midon a templom kincseinek orzoje ^) szinten le-

ment a szentelybe, hogy a fot megkeresse, 6 mar helyen talalta

azt, de annyira verejtekezett, mintha elevenen valami nagy

munkabol, vagy melegtol folheviilve erkezett volna meg vala-

honnan. Ezt a dolgot a kusztor nemcsak a tobbi kanonokok-

kal, hanem sok szerzetes pappal is kozolte. Az elbeszelt csoda

megtortenterol taniiskodik az is, hogy az egyik fogoly tatar,

egy nagyon oreg ember, azt alHtotta, hogy nem is a szekelyek

es magyarok vertek meg oket, hanem az a Laszlo, a kit folyton

segitsegiil hivnak. Es tobbi tarsai is azt mondottak, hogy mikor

a szekelyek elleniik tamadtak, hatalmas termetii vitez ment
eliikon ; roppant lovon iilt ; fejen aranykorona volt, kezeben

csatabard »s az 6 borzaszto suhintasaival es sulyos csapasai-

val ez rontott meg minket mindnyajunkat,« E vitez feje folott

is felseges szep urasszony jelent meg a levegoben, csodalatos

fenyesseg aradt le rola, az 6 fejen is vakitoan tiindoklo es

^) Kiikiillei (i. h.) Athlamosnak nevezi a tatarvezert es Laczkfi-

val vagatja le. — ^) Kiikiillei muvenek VI. fejezeteben beszeli el a

tatarokkal valo haborut. Nemi elteresei vannak a ket leirasnak. Igy

a mar mondottakon kiviil KiikuUei nem emliti meg az evszamot ;

sem itt, sem az ugyanezen fejezetben elbeszelt tobbi szekely-tatar

haboruknal. — ') Custor, konyhalatinsaggal custos helyett, a mai
orkananoknak megfelelo egyhazi allas.
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ragyogo arany korona volt lathato. Ebbol is kivilaglik, hogy

a Jezus Krisztus hit^ert kiizdo szekelyeket maga a Boldog-

sagos Sziiz Maria es Szent Laszlo kiraly segitette meg az ere-

jiikben es sokasagukban bizakodo poganyok ellen.^)

Ezek a szekelyek aztan mas alkalommal — igy az Crnak

ezerharomszaznegyvenhatodik eveben is — csak ugy onszan-

tukbol racsaptak nagy sokasaggal a tatarok orszagara es ott

veliik csatdra kelve, az eg kegyelme resziikre dontotte el a

gyozelmet ^s megszamlalhatatlan sok tatart oldostek le. Ekkor

sok dragabbnal dragabb fegyverzetet szereztek maguknak es

tementelen zsakmanyt, ligy baromfeleben, mint dragakovekben

es gyongyos ekszerekben. Es mikor hazatertek, buzgon mon-

dottak hdlat Istennek, hogy gyozelemre segitette oket.'^)

10. (163.) — (A kirdly hazaUrese, Martell Kdroly haldla.

Laczkfi Istvdn Apulidha megy.) Lajos kiraly tehat, a mint

fontebb elmondottuk, az Cr Istennek vezerlo segitsegevel vissza-

szerezte Szicziha-orszagot, a melytol atyjat, Karoly kiralyt

igazsagtalanul megfosztottdk volt.^) Most meg helytartot neve-

zett ki ide maganak 6s azutan tanicsuraival valo megdllapodas

szerint visszaindult Magyarorszdgba.*) Elebe jott az orszag

1) Ezt a szep legendat, amelyet Arany Janos is feldolgozott, Kukiil-

leinel es a tobbi kronikasnal nem talaljuk meg. — ^) Kukiillei meg
megemliti, hogy a szekelyek mindegyre megujulo tamadasai el61

a megmaradt tatarok >>elmenekiiltek meszsze a tenger melle, a tobbi

tatarokhoz« (VI. fej.). — ^) Ez az igazsagtalansag roviden a kovetkezo-

keppen tortent : Sziczilia tronorokosodesi rendje az 1264-ben kotott szer-

Z(5des szerint elsoszulottsegi fiu-orokosodes volt. II. Santa Karoly elso-

sziilott fia, Karoly-Martell, m6g atyja halala elott meghalt 6s fia, a

kesobbi Karoly Robert magyar kiraly, het eves koraban arvan maradt

el, pedig 6 lett volna ajog szerinti orokos. De eppen kiskorusaga miatt

bels6 zavaroktol tartottak s kiilonben is Karoly Robert a magyar

tronra volt kiszemelve. Igy aztan a papa beleegyezesevel iigy modosi-

tottak az orokosodesi rendet, hogy se Karoly Robert, az unoka, se a

papi palyan lev6 Lajos, mint masodsziilott fiu, hanem a harmadik fiii,

R6bert orokolje Szicziliat (L. b6vebben P6rnal i. m. 40—45. 1.).

-^ *) Wolfhardt Ulrik lett a helytarto, ez a hires zsoldosvezer, a ki

kes6bb tesverevel, Konraddal egyiitt Magyarorszagon telepedett le

es a Vasvari grof nevet viselte. (Fejer CD. IX. II. 48.) Por szerint

<i. m. 143. 1.) V6r6sk6i grof lett bel61e. Kiikiillei (i. h. XII. f.) Laczkfi

Istvant is emliti, mint helytartot, de 6 a tisztet nem fogadta el. Sem 6,

sem kronikasunk nem emliti, hogy a hadjaratnak tulajdonkeppen a

fekete halal vetett veget. Nagy Lajos 1348 majus vegen tert haza.
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nemeseivel anyja, Erzsebet kiralyneasszony es Segudinumban ^)

kitoro orommel es hodolattal fogadtak a kiralyt s ujjongva

kisertek 6t az "Crnak ezerharomszdznegyvennyolczadik eszten-

doje junius havanak tizenegyedik napjan Budara, a kiralyi

varosba.

Andras kiraly fia pedig, Karoly Marcellus herczeg, ez az

Isten es emberek elott oly kedves gyermek, ugyanannak az

evnek ugyanazon napjaiban elkezdett betegeskedni es a mon-
dott evben, junius havanak tizenkilenczedik napjan magahoz
szolitotta 6t az IJr ; lelke Krisztus szenvedeseihez meltokeppen

szallott az egbe s eltemettek 6t Szekesfehervart, a magyar

kiralyok temetkezesi helyen.^) Halala nagyon elszomoritotta

Lajos kiralyt, mert az volt a terve, hogy, ha eletben marad,

6t teszi meg atyja, Andras kiraly helyett Apulia kiralyava.

Mig ezek tortentek, azalatt Tarentoi Lajos, hogy segitse-

gevel Apulia tartomanyt meghodithassa, n6ul vette Johannat,^)

Endre kiraly feleseget es miutan Provincia tartomanybol *)

felesegevel, Johannaval egyiitt visszaerkezett,^) hadsereget szer-

vezett s kemeny harczot kezdett Wolphard ellen, a kit a nep

kormanyzasara es Apulia-orszag lazadoinak fekentartasara maga
helyetteseiil tett volt meg Lajos kiraly. Ez a nemet szarma-

zasii Wolphard, mivel azt tapasztalta, hogy Lajosnak nagyobb

hadereje van az ovenel, bevonult hiveivel a napolyi er6sse-

gekbe es vitez ellentallast fejtett ki az ostromlokkal szemben.^)

Tobb honap eltelte multan ^'azonban az elelmiszerei elfogytak

^) Szeged. A kiraly 1348 jun. ii-en valo Budara erkezese azert

is val6szinuen helyes kelet, mert jun. i8-ar61 mar innen keltezi egy

oklevelet (Anjouk. Okmt. V. 205.). — ^) V. 6. 160. fej. es ill. jegyz.

Dlugossnal I. 1085. Az olaszok koziil M. Villaninal (Mur. XIV. 20.)

van emlites Martell Karoly halalarol es eltemeteserol. — ^) V. 6. 158.

fej. es illet6 jegyz. — *) A Provence. — ^) Lajos es Johanna 1348

szept. 17-en jottek vissza tizenharom galyan Avignonb61, de Napoly-

ban meg nem mertek kiszallani, hanem Portici mellett kotottek ki

es innen mentek kes6bb fovarosukba (P6r, i. m. 184—185. 1.). —
*) Ajacciajoli Mikl6s keszitette elo a magyar uralom ellen a tama-

dast ; haj6hadat szervezett, megnyerte a napolyi es capuai nemes-

seget, Urslingeni Wernert, a hires zsoldosvezert. Johannaek hazaerkez-

tevel Wolfhardt Ulrik csapataival csakugyan kenytelen volt vissza

vonulni a Castel S. Elmo, Capovana, Castel dell' Ovo es Castel Nuovo
nevu napolyi erossegekbe (i. h. 184—185. 1.).

Gombos : Kozepkori Kronikasok. XI. 5
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—

II.

es a nagy ehinseg miatt kenytelen volt vegre urahoz, Lajos

kiralyhoz menekiilni Magyarorszagba.^) kegyesen fogadta ;

halaja jeleiil neki adta Ovar varat a hozza tartozo birtokokkal

es Muson varmegyevel egyiitt.

Midon pedig Lajos kiraly azt tapasztalta, hogy iigye ottan

hanyatl6ban van, sot az ellenseg hatalma is novekedni kezd

es hogy nem ligy sikeriil a dolog, mint remelte, tanacskozasra

gyiijtotte magahoz foembereit ; azutan egyik zaszl6surat, az

akkori erdelyi vajdat, Laczkfi Istvant hivatta maga ele, a ki

a hadviselesben nagyon bator es a legderekabb vitez volt s

barmino reabizott iigynek az elintezeseben rendkiviil sok esze-

lyesseget tamisitott. — Innen eredt r61a Apuliaban a koz-

mondas : te olyan okos es gyozelmes ember vagy, mint egy

masodik Laczkfi Istvan.

Ot kiildte hat tekintelyes es eros magyar haddal ApuHaba,

hogy Istennek segitsegevel bosziit dlljon ellensegein, azokat

megsemmisitse es jol megalazza. Ez a nevezett zaszl6s ur pedig

t. i. hermani Laczkfi Istvan, derek, vitez ifju fiaval es mint

eddig is mindig, Andras, Mihaly, Mikl6s es Pal testvereivel s

azoknak fiaival, Denessel es Mikl6ssal egyiitt a szent koronanak

hiiseges alattvaloi voltak ; igy hat most is mindenben legnagyobb

hodolattal vetette ala magat a kiraly ur parancsanak es minden

lehetot megtett rendelkezesei teljesitesere.^)

II. (164) (Istvdn vajda rendet teremt Apulidhan). kz emli-

tett Laczkfi Istvan vezer tehat az tJmak ezerharomszaznegyven-

nyolczadik eveben kiseretevel — a melyben Mikl6s nador fia,

Janos es Mich ban fia, Istvan, Doby Demeter es ugyanazon

Istvan fia, Mikl6s voltak — Isten kegyelmebol elindult Apuliaba

es a mindenhato Isten angyalanak vezetese mellett teljesen

1) Wolfhardt titokban menekiilt ki orsegevel szorongatott hely-

zetebol, xigy, hogy az ostromlok csak hat nap mvilva vettek azt eszre,^

1348 jan. i7-en(i. h. 188. 1.). Ugyanigy 1. Gravinanal (i. h. XII. 587—590.).

— 2) Ez a, Laczkfi Istvan fia volt a Hermann nemzetsegbol val6

Kerekegyhazi Laczknak, a szekelyek ispanjanak (f 1355.)- Nevezett

legiddsebb fia tarnokmester, erdelyi vajda es kiralyi lovaszmester volt.

Tobbi fiai kozt Andras, a szekelyek ispanja, tovabba Mihaly. Miklos

es Pal, Kiikiillei altal is emlittetnek (i. m. 124. 1.). Istvan vajda fiai

Denes, Miklos, Imre es Istvan voltak. Koziiliik ketten kisertek el aty-

jukat, Denes es Miklos (Por i. m. 31., 191. 1.).
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veszelyteleniil kelt at az Adriai-tengeren.^) Megerkezett aztan

az egesz magyar sereggel Fodia varosahoz es mint hogy ennek

a Fodia varosnak lakoi Tarentoi Lajoshoz es Johannahoz hivek

akartak maradni, fegyveres erovel szegiiltek a magyarok ellen.^)

A nevezett Istvan vezer erre, mint kemeny vitezhez es oroszlan-

batorsagu hoshoz ilHk, tarsaival tamadast intezett a varos ellen.

S az eg gyoztesse tette 6t, teljesen leverte es a magyar kiraly

hatalma ala hajtotta az ellenseget.

A mondott varost ugyanis annyira porra tette, hogy inkabb

kohalmaz, mint megerositett hely volt, a mi megmaradt belole.^)

A magyarokat ettol kezdve megsegitette az Isten, mert Istvan

iigyes fortelyaival kezdtek minden vonalon feliilkerekedni es

bamulatos diadalokat arattak az ellensegen, elannyira, hogy

husz, vagy ahg tobb magyar, hatvan ellenseget is levert a

harczban s el is fogtak oket a nelkiil, hogy valami bajuk tortent

volna.^) Laczkfi Istvannak pedig s a tobbi magyarnak vitezsege,

hire mindenfele elterjedt es mindeniitt retteges szallta meg
Apuha lakoit s e hostettek hire mega nagy biinos Lajoshoz es

Johannahoz is eljutott.

^) Geletfia Miklos, Bajmocz ura, 1342— 1356. volt nador. Fia,

Janos, lekai varnagy, majd a szekelyek ispanja volt. Micban volt a

nepies neve az Akos nemzetsegebol valo Mihalynak, elobb Saros foispan-

janak, utobb Totorszag banjanak. Fiai ; Istvan, Akos es Laszlo udvari

vitezek voltak. Miczkban fia, Istvan, ekkor nem lehetett Laczkfi kise-

reteben, mert 6 1348 novembereben Tarantoi Lajos vezere, Clairmonti

Roger grof fogsagaba esett es csak Laczkfinak 1349 jun. 6-iki napolyi

csataja utan keriilt vissza a magyarokhoz. Helyette Pornal Kont Miklos

ocscse, Lokos emlittetik (i. m. 26—29., 188— 189., 191., 195—196. 1.)

— 2) Laczkfi Istvan 1348 keso osszen hajozott at az Adrian es Man-
fredoniaban kotott ki. Foggiaban egyesiilt Wolfhardt Konraddal ;

a minoritanak ugyanis itt teves az elbeszelese. Wolfhardt Konrad mar
elobb kapott Lombardia felol magyar segitseget (Chron. Sicul. 13.) es

elobb Lucerianal probalt megiitkozni Tarantoi Lajossal, de miutan ez

nem sikeriilt, Foggia ellen ment es azt konnyu szerrel bevette.

Itt varta aztan be Laczkfi Istvant. (I. m. 12. s kov. 1. ; Villani

L. I. C. 35—38. ; Por, i. m. 189— 190. 1. ; Gravina, i. h. 586. 1.) —
3) Laczkfinak ez a hadi tenye tehat, mint fontebb kimutattuk, nem
hiteles. Avaros elpusztitasa sem felel meg a valosagnak, legfeljebb annyi

tortent, hogy a hamar megfutott polgarsagbol sokan elestek, fogsagba

jutottak s a nemetek huszonketezer uncia aranyat zsaroltak a varoson

(Por, i. m. 190. 1.). — *) Ezt inkabb amolyan magyaros dicsekvesnek

kell venni, a milyenre sokszor akadunk a minoritanal.
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12. (165.) Az aversai csata.) Tarantoi Lajos es Johanna az

urnak ezerharomszaznegyvenkilenczedik esztendojeben egy

igen nagy, mindenfelol oszszeszedett sereget inditottak a

magyar kiraly hadanak vezetoje, Istvan vajda ellen, sot

Wemhernus zsoldoskapitanyt is hiisegiikre kenyszeritettek. Pedig

6, mikor akiraly ur Napolyban volt, oly feltetellel valt el, hogy

soha ellene, vagy nepe ellen nem tamad.-'-) Napoly varosaban

aztan akkent allapodtak meg egymassal, hogy Wernhernus,

mint seregenek kapitanya, legyen a magyar kiraly serege

elleni tamadas vezetoje.^) A fontemlitett esztendo junius hava-

ban tehat Tarantoi Lajos serege a magyar kiraly hadaval a

kozos megegyezessel e czelra kijelolt napon Napoly es Aversa

varosa kozott megiitkozott. A harcz mindket reszrol diihos e?

elkeseredett volt, mig vegiil a fonseges Isten kegyelmebdl

nevezett Istvan vajda a kiraly ur seregevel, sok foglyot ejtven,

meg tobbet megolven s a tobbit megfutamitvdn, dicso diadalt

es fenyes gyozelmet aratott folottiik.^)

A foglyok kozott a kovetkezok voltak a nevezetesebbek :

Sanctus-Severinusi Robertus ur, Bauciumi Remundus ur,

Szent Angelus grofja es meg ket mas nagyon elokelo grof, a

^) Urslingeni Werner hires condottieri mar 1348. kozepe tajan

atpartolt Johannahoz es Tarantoi Lajoshoz. Arulasa kovetkezokeppen

tortent. 1348. elejen Lajos kiraly Aquila varosat bizta Wernerre,

aki azonban mar ekkor arulast forgatott fejeben. Wolfhardt Konrad

megsejtette e szandekot regi haragosanal es igy Wernert elbocsatottak a

magyar kiraly szolgalatabol. De azonnal meg is szegte szavat, mert

atpartolt az ellenseghez. Itt szabad csapatot alakitott; mellvertjen ez a

biiszke foliras volt : Duca Guarnieri, di pieta e di misericordia (Bronner,

Abenteuerliche Gesch. Herz. Werner de Ursl. Aaran, 1828. XI. 1.).

V. 6. meg Gravina (i. h. 599—600. 1.) es Villani (u. o. 43. 1.) tudositasat.

— 2) E megallapodas megtortenhetett, de kozben Corneto varosaban

(1349. febr. i-en) Laczkfiek elfogtak Wernert, a ki most ujbol a magyar

kiraly szolgalataba allott. V. 6. Kukullei i. h. hol aXIV. fejezetben elbe-

szeU Vernerius vezer fogsagba keriileset. Hitelessege, minthogy eppen e

helyen oklevelet hasznal, ketsegtelen (U. o. 3. jegyz.). — ^) Napoly

es Aversa kozott tortent el6re megallapitott helyen az iitkozet 1349.

jun. 6-an. (L. Pornal 194—196. 1.). Kiikiillei a XV. fejezetben beszeU

el az aversai csatat. Szolnak rola a Chron. Estense 1455. 1., a Poly-

historia (811. 1.), a Cronica di Bologna (414. 1. valamennyi i. h.) es

mind jun. 5-ere teszik a csata napjat. Mig Villani (i. h. 48—49. 1.)

jiin. 6-at ir.
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kiknek neveit azonbon Laczkfi Istvdnnak a kiralyhoz kiildott

leveleiben nem tudtam megtalalni,^) "Cgyszinten ketszaz napolyi

lovag, nem szdmitva a tobbi elfogottat, a kiknek szamat nem
lehetett kideriteni. Istenfelo ember elott nem lehet ketseges,

hogy mindezek es az ehhez hasonlo dolgok, Andras kiraly

artatlan halalanak kiengeszteleseiil szolgaltak.

13. (166.) (Lajos kirdly mdsodik bevonuldsa Apulidha.)

Miutan ezek az esemenyek ily modon lejatszodtak, Laczkfi

Istvan is meg ugyanazon evben hazatert ApuHabol s nagy

orommel hozta az apuHabehek legyozeserol s a Tarentoi Lajos

es Johanna teljes megsemmisiteserol szolo varva-vart hirt :

»Uram kiraly — monda— siess, foglald el Apuhat, mert annak,

halstenisugy akarja, a tiednek kell lennie.« Lajos kiraly ennek

hallatara, mint az elefant szokta tenni, hirtelen elhatarozasaval

m.eg jobban, tiizesebben kesziilt a kiizdelemre es miutan

Budara osszehivta titkos tanacsat, husvet nyolczadanak het-

fojen az emlitett Laczkfi Istvannal es nehany mas, titjaiban

mindig vele menni szokott es rendes kornyezetet kepezo lovag-

gal egyiitt Apuhaba indult a kiraly.^) Szentgyorgy vertanii

iinnepe napjan szallott Seniaban galyara^) es nyolczadnapra

1) San-Severinoi Robert, De Beaux Rajmund ; a ket masik >>nagyon

elokelo gr6f« pedig : Visconti Adam es Clairmonti Roger. Itt maga a

minorita utal forrasaira, a missilisekre. Ugyanerr61 Gravinanal ezt olvas-

suk : »universi captivi coram Domino vayvoda praesentantur, inter quos

inventi sunt esse captivos Corporales subscriptos, videlicet praefatum

dominum Robertum de Sancto Severino, Rogeronum Comitem Tricarici,

Dominum Adam de Vicecomitibus et infiniter alios Nobiles milites

Theotonicos et Latinos.« (Muratori XII. 650.). A Cron. di Bolognaban

(U. o. XVIII. 414.), pedig : >>Roberto da San Severino, Conte di Armig-

nach, Conte di Santo Agniolo, di Asper, Messer Gugliemo da Fogliano,

Giovanni Malatesta, Paolo de Manfreddi da Reggio« emlittetnek, mint

a magyarok foglyai. U. i. irnak a Polyhistoria (811. 1.) es a Chron. Est.

(453. 1.) is. — 2) 1350. apr. 6-an.'| Kiseretet Kiikiillei nevszerint is

emliti (XVII fej.). Igy Geletfia Miklos nador ket fiaval, Janossal es

Domokossal es ocscsevel, Geletfia Janossal ; Bebek Istvan es Gyorgy ;

Kont Miklos es fivere Bertalan ; Szechi Miklos ban, Konya, a Szechenyi

Tamas vajda fia, a Laczkfi-testverek : Andras, Miklos, Pal es Mihaly ;

Frankoi Miklos, kesobb esztergomi ersek, ekkor zagrabi piispok ;

Kanizsai Istvan obudai prepost Janos testverevel (Por i. m. 218. 1.). —
3) 1350. apriUs 24-en a mai Zeng varoskaban. U. ezt a datumot irja a

Cr. diBologna (i.h. 114. 1.), a Polyhistoria (811. 1.), aCron. Est. (455.1.)is.
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szerencsesen Horconiaba erkezett egyetmasaival s oveivel egyiitt.^)

Vegre szent Fiilop es Jakab apostolok napjan Manfordoniaba

ert 2) es tovabb indulvan, a Szent Kereszt feltalalasanak iinne-

pen kiszallott Barletumban ^) ; harmadnapon, Szent Janos

iinnepen, a latin kapu elott Barba ment at, hogy meglatogassa

Szent Miklos hitvallo hamvait, majd innen ismet Barletumba

tert vissza, a hol a zsoldosaival es osszes borsisakos katonasaga-

val egyiitt tabort iitott.'*)

Ekkor, Szent Ferencz athozatalanak iinnepen megerkezett

szamos lovaggal Lewstasius is, a kirdly udvarmestere es sok

ezer font eziist mdrkat, ket ezer darab, vagy annal is tobb

arany es eziist edenyt, tovabba tomerdek sok kincset hozott

magaval a kiralyi melt6s4ggal egyiitt jar6 koltsegek fedezesere.^)

S velemenyem szerint azt sem lehet elhallgatni, hogy ez a Lews-

tasius akkora hiiseget tanusitott a kirdly irant, hogy meg az

is konnyen megeshetett volna, hogy, ha nem fejt ki akkora

buzgalmat, megingott volna a kiralynak egesz tekintelye.

A kircily nagyon kegyesen is fogadta 6t es kitiintetesekkel

halmozta el szolgcilataiert.^)

Szent Antal hitvall6 tinnepen ') a kirdly eppen nyugagyan

pihent Barletum varaban, mid6n a barletumiak egyszerre csak

elkezdtek felreverni a varosban a zug6 harangokat, mind vala-

mennyit es kialtoztak : fegyverre ! fegyverre ! eljen a magyarok

kiralya ! Eljen ! — Laczkfi Istvan, a sereg vezere, vegre meg-

tudta, hogy mi tortent ; kideriilt, hogy az osszes zsoldosok fel-

lizadtak a kiraly es a vdros ellen. Ennek oka az volt, hogy 6t

1) 1350. aprilis 30-an Ortona. — ^) 1350. majus i-en Manfre-

donia. Erdekes, hogy itt ironk mily pontos adatokkal rendelkezik. —
3) 1350. majus 3-an Barletta. — *) Majus 5-en ment Bariba es innen

visszaterve, 1350. majus 7-en Barlettaban varta be alabb emlitett

udvarmesteret. — ^) 1350. majus 25-en erkezett meg Ratoti Lorantfia

Lestak udvarmester. — «) A zsoldosok, kulonosen Wolfhardt Konrad,

mar a kiralynak megerkezese el6tt elegedetlenkedtek zsoldjuk ki nem

fizetese miatt. Werner ott is hagyta Olaszorszagot. Lajosnak igy

nagyon erdekeben allott legalabb Wolfhardt Konradot kielegiteni,

nehogy ez ismet — mint mar majdnem ujbol megtette — az ellenseg-

hez partoljon. Ezert volt oly varvavart az udvarmester jovetele. —
') Itt csupan a jun. i^.-iki Szent Antal napja erthet6, miutan, mint

fontebb lattuk, a kiraly ide a Szent Kereszt feltalalasa iinnepen (majus

3-an) erkezett (V. 6. Knauz, Kortan 141. 1.).
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galya evezett be a barletumi var al4, mindenik megrakva

negyszaz fegyveressel.^) Emlitett Laczkfi Istvan, mondott

Miklos fiaval 6s Moroczokkal s az emlitett Soos Laszloval az

osszes zsoldosokat kikergettek a varosbol ; ^) sokat meg is oltek

koziilok es holmijukat zs4kmanyul ejtettek. Wolphardust

azonban a kiraly kimentette kezeik koziil, mig Corrardusnak,

Wolphardus testverenek megengedte, hogy a zsoldosokkal

egyiitt tavozzek.^)

Miutan ily modon tulestek e dolgokon, megindult a kiraly

is seregevel es Casiniaba vonult,*) innen Napoly iranyaban

veve litjat masnap az apuliai Esculumba jutott.^) Itt egyszer

«sak valami trombitasfele Tarentoi Lajos levelet hozta el,

melynek az volt a tartalma, hogy alljon ki a kiraly vele par-

viadalra, vagyis kiilon csatara. Lajos kiraly szivesen raallt a

dologra es igeretet tett, hogy az tJr ezerharomszazotvenedik

esztendojeben, Vizkereszt napjanak nyolczadan ^) Perusiusban

az angol es franczia kiralyok jelenleteben kiall a mondott par-

viadalra.') Ugyanazon napon az a hir terjedt el, hogy hdrom-

szaz nemet, vagyis zsoldos katona eros fogadalmat tett arra,

1) Nagy Lajos magyar csapatai voltak ezek, a kikre feltekeny-

kedtek a nemet zsoldosok. — ^) Elobb a nemet zsoldos vezerek pro-

baltak lecsillapitani katonaikat s csak mikor ez nem sikeriilt, fogott

hozza a magyarsag a rendcsinalashoz. Moroczok (Moroczko, Morocsok),

lengyel szazmazasu hive Nagy Lajosnak, honti foispan, Soos Laszlo,

a sovari Soosok koziil (Por, i. m. ^^., 223. 1.). — ^) Reszletesen leirja

a, barlettai csetepatet Kukullei is a XVIII. fejezetben. Megtalaljuk

Gravinanal is (Muratori, XII. 698—701. 1.), de utobbi azt is emhti,

hogy a nemetek ketszer is visszafoglaltak a varos kapujat. —
*) Canosa, kis helyseg Barlettatol nyugatra az Ofanto partjan.

Kiikulleinel Canosium, Bonfininel Canusium. Kukiillei XIX. fejezete-

ben leirja e varos ostromat is, melynel Lajos kiraly megseriilt. —
*) A mai AscoH. — ^) 1350. jan. 6-a volna a jelzett vizkereszt napja

es annak nyolczada u. a. ho 13-a. De itt, miutan mar juHus 9-e volt

{Por i. m. 227. 1.), csak a k6vetkez6 evet lehet erteni. — "^) Perusius,

lehetne Perusii, vagy Parisii is. Gravinanal (i. h. XII. 702.) Tarent6i

Lajos a magyar kiralyhoz irt leveleben Parist, Avignont, Napolyt vagy

Perugiat jeloH ki a parviadal tetszes szerint valasztando helyeiil, de

Lajos kiraly kiil6nb6z6 okokbol egyik helyet sem hajlando elfogadni,

hanem ugyis talalkoznak majd es akkor megvivhatnak ott, a hol.

Legvalosziniibb, hogy a minorita itt Perugiat erti (V. 6. Pornal i. m.

227. 1.). Gravina kozU az erre az iigyre vonatkozo leveleket is (706. 1.).

V. 6. Fejer, CD. IX. I. 775—76.
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hogy Lajos kiralyt masnapra megkotozve Napolyba viszik

Johanna szine ele. Mikor ezt megtudta Laczkfi Miklos fia, And-

rao,^) senkinek sem szolott a dologrol, hanem magahoz vette

Istvan testvere fegyveres vitezeit es annak Denes fiaval ejszaka

idejen Beneventaba^) lovagolt ; masnap pedig, Szent Pal nap-

jan^) avaros elotti mezon megvivtak a zsoldosokkal es a harom-

szaz zsoldos katonat teljesen legyoztek. Szazotvenet fogtak el

koziilok s a tobbit is vagy levagtak, vagy pedig halalosan meg-

sebesitve hagytak ott. Annyi bizonj^os, hogy Laczkfi Miklosnak

ezt a gyozelmet az isteni kegyelem tette lehetove, mert hiszen

a magyar kiraly tudtan kiviil csupan szaz fegyveres vitezzel es

otven ijaszszal vallalkozott erre a harczra.

Bessenyew Janos, a kiraly allovaszmestere^), ket zsoldost

vagott le egymaga s midon a harmadikra tamadott, ez dereka-

san vedekezett, sot lovat is megolte
; Janos azonban, mikor

a lovat osszerogyni erezte maga alatt, gyorsan leugrott rola es

kivont karddal tamadta meg a nemetet s habar az sulyos sebet

ejtett fejen, megis vegre szapora kardvagasaival foldre teritette

es fejet Beneventaba vitte. Az emKtett Laczkfi Miklos pedig

a mondott szazotven foglyot az eros Melphy varosaban n^mj-

totta at a legmelyebb hodolattal a kiralynak es mint szoktak

volt, az osszes zsoldosok megremitesere minden fegyveriiktol

megfosztva, az 6 szemelattara rendetleniil kergette szet oket.^)

*) Itt, akar a kionikas, akar a masolo osszezavarta a Laczkfiak

neveit, mert nem Laczkfi Miklos fia, Andras volt e kaland hose, hanem,

a mint alabb is irja, maga Laczkfi Miklos, a ki Istvannak volt a fia. —
2) Benevento varosa. — ^) Meglehet6s nehez az id6meghatarozas, mert

(remete) Szent Pal jan. lo-ere esik. E napon pedig nem tortenhetett a

csata, mert csupan junius vagy juHus honapokrol lehet szo. Igy a Pauli

Ap. Commemoratio napjat, jun. 30-at vehetjiik a legvalosziniibben.

— ) Bessenyo Janos. Talan a Deregnyoi Bessenyeiek koziil valo

Zemplenbol. Bess. Janos fia, Demeter, Robert Karoh' kivaltsaglevelet

Paloczi Mate nador altal atiratta (Wertner, Magyar Nemzets. II. 345.)-

— 5) Melfi varos. Gravina (i. h. 706.) szinten elbeszel egy hasonlo

kalandot Laczkfi Andrasrol. Szerinte azonban csak harmincznegy volt

a foglyok szama. Ha egy es ugyanazon esemenj-rol van szo, a minorita

mar ismert magyaros dicsekvesevel van dolgunk. Erdekes e helyen a

Bessenyo Janos szerepeltetese is. A Laczkfiak bravuros csatajarol kiilon-

ben Kiikulleinel is olvasunk (XX. fej)., de 6 Laczkfi Miklost es Palt

szerepelteti es nem Beneventonal, hanem Luceria mellett es csak otven

magyarrol ir szazhusz zsoldossal szemben s meg meg is vendegelteti
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A kovetkezo napon a kirdly egy keleti iranyban fekvo Ricar-

doch nevii igen eros varos ellen inditotta sereget ; ^) a nelkiil,

hogy valaki tudott volna rola, Laczkfi Istvan es testvere, Andras,

megtamadtak ezt es Soos Laszlo Moroczokkal, nyomukban

haladva, a varos bastyatornyaba is felhagott es kitiizven Istvan

zaszlojat, a feher sarkanyt, harsany hangon kialtoztak : Eljen

a magyar kiraly ! Eljen ! Eljen ! — Fegyvereseik aztan emberek-

bol rogtonzott hagcson, vagyis egyik a masiknak vallara kapasz-

kodva, megmasztak a falat is es felgyujtottak a varkaput.

Erre benyomultak az osszes magyarok s elfoglaltak az egesz

varost ; a lakosokat, meg a kisdedeket is kardelre hanytak ;

elhamvasztottak a minorita testverek klastromat is es tobben

a baratok koziil a halal poharabol megittasodanak. Es mivel

ez az esemeny Keresztelo Szent Janos sziiletesnapjanak elo-

estejen ^) tortent, azertakiraly a varos alatt huzodo reten meg-

nyugodott vitezeivel es csak ebedeles utan inditotta el taborat

Salerna varosa fele es Szent Laszlo kiraly napjan Laczkfi Istvan

ezt a Salerna varosat is ostrommal bevette.^) A kiraly ekkor

be akart vonulni a varosba, de Laczkfi Istvan nem akarta

engedni, mert nemely ellensege meg titokban itt rejtozhetett.

Peter es Pal apostol napjan jutott a kiraly Castrum Abbatisba,

az apat megprobalta ugyan az ellenallast, de Laczkfi Andras

elfogta ot es a varat elfoglalta.^)

Masnap ert a kiraly Aversa ele, de nem tudta elfoglalni.^)

Sot midon Nerchei Miklosfia, Denk^), az ostromlast megkezdte,

annyira osszevertek, hogy Magyarorszagba hazajoven, rovid

ido multan kilehelte lelket. Wylaki Ugrin fiat, Miklost ') is.

oket a kiraly altal elbocsatasuk elott. V. 6. a minorita tudositasanak

hitelessegere vonazkozolag Karacsonyi czikket a Delmagyarorsz. tort.

es reg. ert. 1887. 192. 1.

1) Gravinanal (i. h.) Contorsiumnak van emhtve ; eszerint valo-

szinii, hogy a minorita Richardocha egyenlo Contarzoval. — ^) Junius

23-an. — *) Salerno. Jiinius 27-en. — *) Junius 29-en. Gravinanal

Schafat, KiikuUeinel Stafach, Staflfat, a mi megfelelne Scafatinak.

A minorita Castrum Abbatis-a talan Castell derAbbate a Salernoi-obol

deh partjan, vagyis a regi Agropoh. Bar nem valoszinu, hogy a

kiraly Aversa fele meno utjaban ily melyen lehatolt volna. —
6) Tulajdonkeppen 1350. juhus i-en erkezett meg a kiraly. — *) Nek-

csei Denk udvari vitez, Lipoczi es Nekcsei Demeter tarnokmester

unokaocscse. — ') Ujlaki Ugrin tarnokmester fia a Csakok nemzetsegeboL
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mikor a varos egyik bastyajara folkapaszkodott, kodobas erte

esmajdnemfelholtanvittek szallasara, ligy, hogy nagyon sokaig

betegeskedett. A nador fiat, Janost, nyilvesszo verte at es alig-

ahg menekedett meg a halal torkaboh

14. (167.) — (A kirdly megsehesillese. Aversa elfoglaldsa.)

Midon a kiraly ezt az Aversa varosat ostromolta, tortent Szent-

Anna napjan,^) hogy, a varos falai kozeleben jarkalvan, ugyan-
arra a helyre jutott, honnan a megfojtott Endre kiralyt illetle-

niil ledobtak, A fal szelen egy ember allott, a ki, a mint a kiralyt

fehsmerte, mindjart nyilazni kezdett rea es ballabdn siilyosan

megsebesitette. A kiraly erre visszatert szallasara, de mivel a

nyil vasa lababan maradt, egesz ejszakajat almatlanul toltotte.

Reggel vegre eljott hozza Wolphardusszal Laczkfi Istvdn es a

tizenkettedik rantassal nagy nehezen kihuztak a vasat. Hosszii

volna elbeszelni, hogyan jajgatottes ordit otta kiraly fajdalma-

ban ; es mikor legjobban kinlodott a vas kihiizasa kozben, jaj-

gatva konyorgott Laczkfi Istvdn vajdanak : »Konyoriilj raj-

tam !« mondotta, mert minden rantissal tepodott ki a hiisa.

A ki fejet karjaival atolelve fogta, annak igy szolt a kiraly :

Isten a megmondhatoja, hogy egesz lelkemmel a minorita test-

verek6 vagyok ; azert, a mint azt veszed eszre, hogy meghaltam,
vedd magadhoz fejemet es szivemet s vidd el anyamhoz. £s a

mikor 6 engem nagy keseriiseggel megsiratott, temesd el Eszter-

gomban Bela kirdly sirja mellett a Boldogsagos Sziiz minorita-

rendi templomaban, most es mindenkorra az a kivdnsagom,
liogy itt temessenek el.^)

Mint ismeretes, ennek vilagos bizonysiga az, hogy egeszsege

helyrealltdval hazaterven Magyarorszagba, az Omak ezer-

hdromszaz otvenkettedik eveben Esztergomban Peter fia, Tamas
mester hazaban,^) Jakabfia, Miklos alkamarasa jelenleteben egy

^) 1350. julius 26-an. — 2) Waddingus szerint (i. m. IX. 50.)

Nagy Lajos »quod aliquam diu ante mortem a curis vacaverit inter

Minoritas, divinis in Choro interfuerit officiis, habitum sub mortem
petierit, in eoque sepeUri voluerit in Monasterio Clarissimarum Veteris

Budae . . . sed regni proceres et Ehsabetha conjux Albae ad Basihcam
D. Stephani in saceUo . . . tumultuari voluerunt«. Tudvalev51eg csak-
ugyan nem Esztergomban temettek el 6t, hanem a szekesfehervari
Szent Katahn kapolnaban. — s) Peterfia Tamas (Csor Tamas), Csokako
es Keresszeg varnagya, kes6bb tarnokmester. Az 6 haza volt a hires

Senia-palota.
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olyan aranyldnczokbol font ovet adott dt neki, mely negyszaz-

n^gy aranyforintbol kesziilt es pedig azert, hogy azt az emlitett

klastrom szerzetesei kapjdk ajanlaskeppen arra, hogy itt fog

eltemettetni. Miutan pedig kihuztak a vasat, az emlitett Istvan

lora iiltette a kiralyt es a varos koriil vezette 6t ; a borsisakosok-

nak ^) pedig megparancsolta, hogy hangos szoval kialtozzak :

»Ime, Magyarorszag, Jeruzsalem es Szicziha kiralya !« minek

hallatara a magyarok ujjongasban tortek ki, az ellenseg pedig

bosszusan sopankodott.^)

Vegre Szent Istvan elso vertanu testenek foltalalasa nap-

jan Pynrata Jakab, a varos kapitanya atadta a varost a kiraly

kezebe.^) A kiraly bevonulva ide, a varba huzodott es ott is

maradt egeszen a Boldogsagos Sziiz sziiletesenek iinnepeig ;

azutan valo nap pedig Romaba indult.*) Ekkor mind ossze-

hivatta maga ele a zaszlosurakat es lovagokat s megkerdezte

toliik, hogy kinek volna kedve a kiraly helytartojakent ApuHa-

ban maradni ? Mindnyajan vonakodtak es egytol-egyig men-

tegetoztek. Ezt latva Laczkfi Andras, a kirdly labai ele borult es

igy szolt : »Uram kiralyom ! a te iidvosseged szerelmere, hozzad

hiiseges atyam s testvereim erdemeire konyorgok, hogy engem

hagyj itt ezen a foldon !« A kiraly kegyelmesen elfogadta

ajanlkozasat es visszahagytaot, mint baranyt a farkasok kozott,

vele egyiitt Thoth Lorincz fiat, Bertalant.^)

15. (168.) — (A kirdly hazaUrese Apulidbol.) Igy hat a kiraly

megindult Roma fele es odaerkezett a Boldogsagos Sziiz nyolcza-

1) Barbutis ; barbuta volt a neve azoknak a kemenyb6rb61 kesziilt

sisakoknak, melyeket ezekben az id6kben a zsoldosok viseltek. —
2) Az olasz kutfok nem emlitik a kiraly aversai megsebesiileset.

Kiikiillei a XXII-ik fejezetben ir rola egy mondatnyi terjedelemben,

de szerinte Nagy Lajos nem a fonti modon, hanem az orvosok gondos-

saga kovetkezteben menekiilt meg a halaltol. — ^) Augusztus 3-an.

Pignataro Jakab. — *) A minorita szerint : ^mansit ibi usque ad

festum Nativitatis B. Virginis, in cuius die crastina egressus est

Romam«. Ez iinnep szeptember 8-a (Knauz i. m. 215.). Pornal (i. m.

239.) az elindulas ideje szept. 9-e helyett 17-ere van teve. —
») Tot Lorincz fia, Bertalan, ocscse volt Kont Miklosnak. Viselte

L6k6s testverevel egyiitt a f6pinczemesteri es f6asztalnoki meltosagot.

Ugyanekkor megtette a kiraly Salerno kapitanyanak Druget Miklost,

a Terra di Lavoro kormanyz6janak s Aversa es Capua kapitanyanak

Fra Morialet (Por i. m. 32., 238. 1.).
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dan.^) Itt hodolatteljesen fogadtak 6t. Het franczia merfoldre

jottek elebe a romai fourak es eljeneztek 6t : »£ljen a magyar

kiraly ! Eljen ! Eljen !« A mikor pedig a varosba erkezett, az

osszes polgarsag tiszteletteljesen kiserte 6t el egeszen Szent Peter

templomanak lepcsozeteig ; majd a mikor belepett a templomba,

terdet hajtva haladt el minden oltar el6tt. S hogy itt mily tisz-

telettel es hodolattal fogadtak es mikeppen engedtetett meg
neki, hogy naponkint megtekintse Veronikat ^) s hogy az osszes

templomok es zardak javara mily jelentekeny adomanyokat

tett, annak, ha kedve tartja, fonnebb akarki utana nezhet.^)

Innen vegiil haza indult ; Crisancius es Daria vertaniik iinne-

pen *) erkezett meg Magyarorszagba es ment Budara. Itt min-

denkinek ujjongasa es orvendezese kozott fogadtak, hogy igy

sertetleniil es minden anyagi veszteseg nelkiil terhetett haza.

16. (169.) (Hadjdrat a litvdnok ellen ij^i-ben.) Az T}rnak

ezerharomszazotvenegyedik esztend6jeben, Szent Gervazius es

Protasius vertaniik napjan ^) elindult a kiraly Budarol a litvaniak

ellen es Keresztelo Szent Janos napjan erkezett Kassara®) ;

majd innen tovabb haladva bevonult Krakkoba es itt nyugo-

godott nyolcz napig. Vegre Szent Margit napjara megerkezett

Zondomeriaba ') , aztan az osszes magyarokkal es lengyelekkel

a litvaiak orszaga szomszedsagaban lev6 Liblen varosaba uta-

zott.*) Itt Kazmer lengyel kiraly halalos beteg lett s ekkor

elebe gyiiltek a herczegek, fourak es nemesek es Istennek szent

evangeliumara tett eskiivel fogadtak meg, hogy mostantol

kezdve mindig a magyar kiralyt ismerik el termeszetes urok-

nak es kirdlyuknak. De oly kikotessel, hogy sem Istvan herczeg-

nek, a magyar kiraly testverenek, sem a nemeteknek s kiilonosen

Wolphardusnak es Corrardusnak semmi beleszdlasa ne legyen

az 6 iigyeikbe. K6vetkez61eg szoltak a kiralyhoz : »Tudd meg.

^) >>Et venit in eam in Octavis B. Virginis« Szeptember i6-an

(Knauz i. m. 215.). Por szerint (i. m. 240. 1.) Lajos kiraly szeptember

vege fele erkezett a varosba. — ^) Szent Veronika kendojet. —
3) Hiaba neznenk utana. A rank maradt toredekben erre vonatkozolag

semmi nyom sincs. Epen ez is bizonyitja a kronika toredek voltat.

— *) Chrysantus es Daria romai vertanuk iinnepet itt oktober 25-ere

kell tennxink, miutan Nagy Lajos november i-en mar Budan volt

(Fejer CD. IX. I. 780.). V. 6. Knauz i. m. 154. 1. — ^) 135 1. jiinius

19-en. — 8) junius 24-en. — 7) Julius 13-an Sandomir. — ') Lublin,

Litvania hatarszelen
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hogy azoii a napon es abban az oraban tesziink le teged az ural-

kodasbol, a mikor nemet varnagyot kiildesz nyakunkra. Tovabba,

mindenki csak akkor lesz koteles hadba menni koziiliink, ha

annyi zsoldot kap, hogy az elegendo neki az oda es vissza-

menetelre es jut belole az otthon hagyott csaladnak is.« A kiraly

megigerte, hogy mindezeket a dolgokat niagara nezve kotele-

zoknek ismeri el.

Azutan hatra hagyta itt a lengyel kiralyt es mindket sereget

a magyart is, a lengyelt is magahoz veven, tizenot napi menet-
ben az erdokon athatolt s odaerkezett a Htvaiakhoz. Itt, ez or-

szag hataran egyelore megallapodott s Moroczokat, aztan Tamas
vajda fiat, Koniat es Rykalphus fiat, Laszlot, atkiildotte^)

;

6k elmenven a litvai herczegekhez, kezesiil maradtak es Kestu-

tot 2), a htvai fejedelmet, elkiildtek a kiraly elebe ; 6 odaerkezven,

mindenben hodolattal alavetette magat a kiraly folteteleinek

es erre alairtak a bekeszerzodest. Eloszor : ha a magyar kiraly

kiralyi czimet szerez neki a papatol, Kestut testvereivel es egesz

nepevel kesz megkeresztelkedni. Masodszor : kotelezi magat,

hogy barmikor sajat koltsegen es erejebol a magyar kiraly

hadaba szall, de csak ugy, ha Magyar- es Lengyelorszag kiralyai

a htvaiak foldjeit, melyeket a keresztesek toliik elfoglaltak,^)

visszaadjak es ha e keresztesek es a tatarok ellen mindig meg-
vedelmezik oket. Harmadszor : a htvaiak erseksegeket, piispok-

segeket es a papok szamara klastromokat alapitnak orszaguk-

ban. Negyedszer : Kestut a magyar kiralylyal Budara jon es

ott altala megkeresztelteti magat. Otodszor : Litvan-, Lengyel-

es Magyarorszag orokke zavartalan bekessegben maradnak egy-

massal es a magyarok minden ado- es vamfizetes nelkiil jarhat-

nak Litvanorszagba, ott tetszesiik szerinti ideig tartozkodhat-

nak es minden zaklatas nelkiil terhetnek haza Magyarorszagba.

Es Kestut Nagy Boldogasszony napjan^) mindenki szemelattara

a magyar kiraly satora ele jott s az elobb megkotott szerzodest

litvai eskiiszokas szerint ekkeppen erositette meg : odahozatott

egy veresszorii okrot es ket czovekhez kottette, ekkor elovonta

1) Marocsuk honti fSispan. Szecsen^d Tamas erdelyi vajda fia,

Konya vagy Miklos szlavon ban. Rikalffia Tarkoi Laszlo (Por i. m.
32—33. 1.). — 2) Kieystut fejedelem. — ^) Ezek a keresztesek a nemet
lovagrend seregei, a kik folytonos haborusagban voltak a Htvanokkal.
— *) 135 1. augusztus 15-en.
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litvai keset s azt az okor testebe dobta ; ligy eltalalta annak

foiiteret, hogy rogton vastagon kezdett omleni a ver, 6 es az

osszes litvaiak bekentek arczukat, keziiket a verrel es litvai

nyelven kialtottak ; »Rogachina, Roznenachy Gospanany !«

a mi annyit jelent : »tJT Isten ! nezz reank, sziviinkre es e

szarvas allatra igert eskiinket teljesitettiik !« E szavak elhangzasa

utan levagta az okor fejet, de a nyaktol csak oly tavolsagra

helyezte el, hogy Kestut es a jelenlevo htvaiak az okomek
nyaka es feje kozotti resen haromizben athaladhattak.^)

Midon ez is megtortent, Konth Miklossal, Thoth Lorincz fia-

val, a kinek tandcsa szerint tortentek mindezek, odajott

Kestut a kiralyhoz. Ez a Konth Miklos ugyanis olyan

iigyes volt es Isten annyi bolcsesseggel aldotta meg, hogy
a magyar kiraly az osszes magyarok kozott legtobbre

becsiilte es akarhova ment, mindig 6 szerezte a beket. Ez
nyilvanvalo volt Aversa varosanal is, hol a kiraly tizezer

fegyveresevel bevehette vohia e varost, de csak sok ember fel-

aldozasa aran : Miklos aztan egymaga megteremtette a beket

es Aversa varosa onkent meghodolt. Igy tortent a Htvaiak urai-

val is, Kestutot is a kirdly partjdra vonta. A kiraly megfogadta

neki, hogy mig csak el, mindig testveri szeretettel fog hozza

ragaszkodni. Igy a kiraly Leobardot, a Kestut testveret is,

a kit a lengyel kiraly sok ember legyilkolasa utan egy nagyon er6s

varban fogott volt el, e napon feloldoztatta bihncseib61 es vissza-

adta neki szabadsdgat.^) Most aztan, miutan meglakomaztak,

visszatertek az emlitett videkrol Magyarorszagba. A mikor

azonban a kiraly harom naphosszat lovagolt s vele ment Kestut

is, abban a hiszemben volt, hogy a lengyelek elegge orkodnek

^) A litvan eskiiformat es szertartasait ugyanigy talaljuk Diessen-

hoffen Henrik altal is elbeszelve (Bohmer, Fontes rer. Germanicarum
IV. 82.). Ezzel szemben Dlugoss (I. 1093.) a-z^ allitja, hogy Kazmer kiraly

nem volt beteg, hanem 6 is reszt vett abban a csataban, melyben
Kieystutot elfogtak. Az eskiit, annak megszegeset es a mit a minorita

alabb mond el, a fejedelem megszokeset, mar 6 is ironkkal egybehangzoan
beszeU el. A Kieystut elfogatasa es onkentes hodolata kozti ellent-

mondast ismet a minorita javara donti el Suchenwirt Peter eloadasa
az ifjabb EUerbachrol es a Chreutzpeckh Fridrichrol szolo dicsdit6 eneke-

ben (Suchenwirts Werke, ed Primisser. I. 104., IX. 136., X. 89.,

XIV. 268.). — 2) Lubart Volhynia ura volt. Elfogatasa e hadjarat-

ban tortent.
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felette ; egyszer csak Kestut ejnek idejen oveivel egyiitt cson-

desen odebb allott es visszat^rt hazajciba. Koniat meg
Moroczokat es Laszlot szabadon bocsatotta, hogy menjenek

a magyar kiraly utan. Latva a magyar kiraly, hogy 6t €s Len-

gyelorszag kiralyat ennyire kijatszak, igen nagyon elszomoro-

dott, de segiteni a dolgon mar nem lehetett.^)

A midon pedig a kiraly Krakoba erkezett, ott talalta ellen-

seget, Cornisi Jaksot, a ki a Htvaiak elleni elso hadjarat alkal-

maval ^) megrabolta a kiraly kincstarosait. A kiraly udvari

vitezei es pedig elsosorban Czudar Peter es Jakab fia, Miklos, a

kiket a rablas alkahnaval megsebesitett ^) es Laczkfy Istvan

fia, Miklos, azonnal rarontottak es mikor szallasado gazdaja

veliik szemben Jakso vedelmere allott, Jaksoval egyiitt a gazdat

is kegyetleniil folkonczoltak. Kozhit szerint ez a Jakso, a kit ily

kegyetleniil osszevagdaltak, azert szenvedett halalt, mert az

elozo vasarnapon, eppen a Szent Kereszt felmagasztalasanak

iinnepe volt,*) mikor Krakoban levo szallasan tobb nemettel

egyiitt dorbezolt es lakmarozott, ket minorita barat jott oda,

a kik alamizsnat kertek tole. Erre 6 diihos hangon rajuk rivalt

:

»Banja a ko azt a ti Ferenczeteket ! Egyebet se tett, mint hogy

csavarogni tanitott titeket !« es tiisten lehuzatvan roluk a csu-

hakat, oltozeteikbe, vagyis csuhajukba pedig dudasokat buj-

tatvan, arra kenyszeritette oket, hogy szegyenszemre vegig-

tanczoljanak a varos utczain es a baratokat halalbiintetesel

fenyegette, ha nem akarnanak ugralni. Az ily modon csuffa tett

szerzetesek pedig nagy jajgatasok kozt josoltak meg neki

:

»Hej, te Jakso, a ki meggyalaztad Szent Ferenczet ! azt joven-

doljiik neked, nem sok ido mulva a legcsufosabb halallal fogsz

te meg lakolni ezert a Szent Ferenczen elkovetett meltatlan-

^) Igy hat tulajdonkeppen az egesz vallalat eredmenytelenul veg-

zodott. de mar a kovetkezo evben megismetelte Lajos a hadjaratot.

Lajos kiralynak az elso litvan haborujarol tudosit Dlugoss (L. IX. C.

1092—93.), szol rola Kukiillei (XXIX. fej.). Ir rola Michovius is (IV. 19.).

V. 6. meg J. Andr. Zaluski, Specimen hist. crit. etc. Varsaviae 1735.,

Villani (IV. 5.), Pray (i. m. 95. 1.) miiveit. — ^) Ez az elso litvan

haborii meg Lajosnak napolyi hadjarataval egyidoben volt. Lajos

magyar kiraly segltette ebben Kazmer lengyel kiralyt, de maga
szemelyesen az olasz foldon volt elfoglalva. — ^) Czudar Peter Tot-

orszag banja. — *) Szept. 14.
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sagert !« A mi az eset utan harmadnapra meg is tortent. S ezert

a baratok semmikeppen sem akartak megengedni, hogy tem-

plomukban temessek el ot.^) A kiraly vegre a Boldogsagos Sziiz

sziiletese nyolczadan innen Budara erkezett.^)

17. (170.) — (Vj hdboru a litvdnokkal, a kirdly viszontagsd-

gos hazaterese.) Az Urnak ezerharomszazotvenkettedik eveben

Szent Peter szekfoglalasa iinnepen Lajos kiraly ehndult Budarol

Ruthenorszag ellen.^) Szent Gergely papa iinnepen erkezett

Zanakba *) es itt sok veszedelmes vizeken kelven at, Szent Bene-

dek apat iinnepere (a mi keddi napra esett) a tatarok szom-

szedsagaban levo Belz varaba erkezett.^) Itt talalkozott ossze

a nagyon eros sereggel kozeledo lengyel kiralylyal es e helyen

hat napot toltottek varakozasban. E kozben Drozge, a belzi

varnagy es a magyar meg lengyel kiralyok kozott bekeszerzo

kovetsegek jottek-mentek es a fontebb emlitett varat kertek

tole. Ez azonban folytonosan fegyvemyugvdsokat eszkozolt ki

a maga szamara es ezalatt mindenkinek szemelattara nagyon j61

meg tudta erositeni a varat. Vegre a nyolczadik napon hadat

izent. Az emlitett kirilyok ennek hallatara a hadigepekkel s a

varnak remito vedmiiveivel nem torodve, viragvasarnap elotti

szombati napon rohamot inteztek a var ellen.^) Teljes hadi fel-

szerelesben gazoltak at a vararoknak nyakig ero vizen es a

^) A baratok ezt a tanczoltatasat abrazolja valosziniileg Durer

Albertnek II. Miksa csaszar imakonyvehez keszitett egyik szelrajza

(L. P6rnal i. m. 269 1.). — ^) 1351. szeptember 15-^n. Ket 1351. aug.

14-en kelt oklevel a kiralynak korabbi visszaterese mellett szol

(Kozolve Katona i. m. X. 12. es Vagner, Diplom Saros. i.). — ') 1352.

febr. 22-en. Itten ir6ink hol Ruthenorszagot, hol Rusciat irnak. Voros-

Oroszorszagot kell ertenunk, a k6s6bbi Galiczia-Lodomerianak, illetve

Halicsnak a Dnyeszter menti reszet, mely tulajdonkeppen magyar bir-

tok volt. Kiikiillei a htvanok elleni haboruval a XXIX. es XXX.
fejezetben foglalkozik. — *) Marczius 12-en. Sanok varoska a San

balpartjan Przemyslt61 delnyugatra. Marcz. 7-en Bartfan keltezi Nagy
Lajos egy oklevelet (Fejer, CD. IX. II, 142.), mig ugyanazon h6 i8-an

Budan is kelt egy (Anjouk. Okmt. V. 559.). Tehat mig az egyik meg-

er6slti, a masik adat eUene mond a marcz. 12-en val6 Szanakra erke-

zesnek. — ^j 1352. marczius 2i-6n. Belcz Ids varoska a Bug bal-

oldalan, f6varosa volt a hasonnevii orosz herczegsegnek, a melyet

1462-ben egyesitettek Lengyelorszaggal. A mi az id6meghatarozast

illeti, ennek tamogatasara szolgal egy apr. i-en Welken (val6szinuleg

Belz) kelt oklevel (Fejer CD. IX. II. 142.). — ^) Marczius 31-en.
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czolopzethez kozeledtek mar, mid5n a vet6gepek loveszei egy-

szerre iszonyii tdmaddst inteztek elleniik feliilrol es oly siiriien

dob^ltcik le a hatalmas gerendakat es k6darabokat, hogy egy

fabunkoval vagyis, a mint nevezni szoktak, »swlyokkal« ^)

Lajos kiralyt is fejen talaltak s oly sulyos volt az iites, hogy

foldre teritette. Pereni Miklos emelte fol 6t a foldrol es hatdra

veve czipelte a viz tulso partjara.^)

Ugyanezen osszeiitkozesben tortent az is, hogy midon a

kiralylyal rokonsagban levo Laszl6 herczeg a tobbieket meg-

elozve a toronybastyara igyekezett felhagni, fejer61 leiitottek

a sisakot, 6t pedig a melysegbe letaszitvan, sulyosan megsebe-

sitettek.3) A Ratholth nemzetsegb61 valo Lorand fiat, Leustasiust

is, a ki ekkor a kiraly udvarmestere es simigi varmegye-ispan

volt, egy k6 mellbe talalta es foldre teritette ; *) ennek a k6-

dobasnak a helye halalaig ott maradt a mellen. Moricz fiat,

Simont, felholtan vittek el a var alol,^) Zechi Mikl6st, Bebek

Baldzst es Istvant, a kiraly zaszlotartojat, vitez kiizdelem-

kozben borzasztoan megsebeztek.^) Ez az Istvan ugyanis oly

viteziil vedte a zaszlot es a harczolok tamadasai kozott is

annyira megallotta helyet, hogy mar egymasutan harom kiralyi

lobogorudat tortek ossze kezeben. Ekkor, majdnem a negye-

dik zaszlo is teljesen osszetort mar es a kiraly reszer61 a tobbiek

mar mind visszavonultak a var alol, mid6n nem leven otodik

zaszloja es senki sem maradvan vele, meg ekkor sem az ellen-

segt61 valo felelmeben, vagy a halaltol megrettenve, hanem
csak azert hatarozta el magat a menekiilesre, mert nem volt

^) Itt a minorita magyarul is kozbeiktatja a »sulyok« nevet,

azert kellett a forditasban ily sz6ismetl6dest meghagyni. — ^) Perenyi

Miklos (az abauji Pereny kozsegrol vette a csalad nevet). Miklos neven

harmat ismeriink a XlV-ik szazadbol : I. Miklos 1345-ben Szepes vm.
foispanja ; II. Miklos 1345. koriil elt ; III. Miklos fopoharnokmester es

szorenyi ban 1388. korul (Nagy J. IX. 231., Wagner Analecta Scepus.

III. 209.) — ^) Oppelni Laszlo. — *) Lorantfia Lestak a Ratot
nemzetsegbol, a kiraly udvarmestere es somogyi varmegye-ispan. —
^) Moriczfia Simon a Pok nemzetsegbol. Moricz banrol vettek fel a M.
nevet (1340.). Nagy J. VII. 564. — ^) Szecsi Miklos 1346-^61 Totorszag

banja ; a Balog nemzetsegbol valo, melynek a gomormegyei Bagolyvar

volt az osi feszke (Por, i. m. 29. 1. Wagner, CoUectanea Geneal. Dec.

I. 113. 1.). — Bebek Istvan es Balazs az Akos nemzetsegbol. Istvan

X35o-ben liptoi foispan, 1360— 1369-ig orszagblro (Nagy J. I. 260.).

Gombos : Kozepkori Kronikasok. XI. 6
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tobb segito tarsa. Igy kiizdottek hat az emlitett var alatt

egeszen delig, de semmi eredmenyt nem ertek el. A varban a

magyarok nyilaitol haromszazan estek el, magyar es lengyel

reszrol oly sokan megsebesiiltek, hogy annak se szeri, se szama.^)

Masnap aztan, vagyis viragvasarnapjan,^) miutan belatta

a kiraly, hogy ugysem tud semmire se menni, megparancsolta,

hogy vissza kell terni Magyarorszagba. Kont Miklos ur azon-

ban, a nagyeszii Kont Miklos, a kl a bekenek volt baratja es

mindig bekeszerzessel foglalkozott s a kinel senkisem volt

hiisegesebb hive a kiralynak, megis azt tanacsolta, hogy lep-

jenek elobb evvel a Drozgeval, a mondott varnak uraval egyez-

segre es csak azutan terjenek haza Magyarorszagba. Ez meg is

tortent. Eljott Drozge es meghodolt a kiralynak : a htvai gyo-

zelmi jeleket, tudniilhk a fekete hajii emberfejeket levetette

a tornyok csucs^rol es mindenkinek szemeldttara a magyar

kiraly zaszlojat tiizte ki azok helyebe. A mint ezt meglattak

a magyarok, kialtoztak : »Beeke ! Beeke !« a mi annyit jelent,

hogy beke, beke.^)

Igy megleven a beke, a kirdly negyven vitezzel, mint elobb

emlitve volt, ehndult Magyarorszig fele ; az osszes sebesiil-

teket es minden tarszekeret mas iranyban inditotta litnak

hazafele. maga pedig a szerencsere bizvdn magat, Moroczok-

kal, Laczkfi Miklossal es Pallal, tovabba Laczkfi Istvan fiainak,

Denesnek es Miklosnak tarsasdgaban ehndult a feher ruthenek

foldj^n keresztiil *) es masnap Lodomeridhoz kozeledett.*) Itt

azonban semmi sziikseges elelmiszer nem volt talalhato, mert

a htvaiak es a tatarok mindent elpusztitottak. Innen tovabb

menve Londnia varosaba jutott, a hol hodolattal fogadtak.*) De

^) Dlugossnal mas helyen talalunk rovid visszaterest ezen eseme-

nyekre (I. 1097.), ellenben Suchenwirtnek a Nurnbergi Albertre es az

ifjabb Ellerbach Pupelinre irt dicsenekei nagyon osszevagnak egyes

reszeikben a belzi ostrom leirasaval (I. h. VII. 120., IX. 122.). —
2) 1352. aprilis i-en. — ') Ugyanugy mint fontebb a latin kifejezest

magyarul is adja a minorita. — *) Feher-Oroszorszag, a mai Volinia-

kormanyzosag. — *) Lodomeria, Wladimir (Woldomer) volhiniai varos

a Bug volgyeben, melyr61 Galiczia egy resze is nevet kapta. —
•) Londnia ismeretlen nev. Van Horvat-Szlavonorszag Pozsega megyeje-

ben egy Londja nevii patak, az Orljava mell6kvize, de nem valo-

szinii, hogy a minorita ennek nevet akarta volna mondani, annyival

inkabb, mert 6 varost emleget e neven.
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mivel az itt osszesereglett tatarok reszerol veszedelem fenyegette,

ebed utan innen is tovcibb indiilt es egy Pridiproch nevii faluba

jott/) a hol k6t halasto volt, melyekb61 nagy mennyisegii

halat fogtak ki,

Tovabb utaztaban a nagyhet csiitortoken a nagy tatar

folyohoz jutott, melynek Olth a neve es szelessege egy franczia

merfoldnyi ; ^) rohano folyasanak lattcira mindenki meg-

remiilt es e szavakkal fordultak a kiralyhoz : »Mi tevok lesziink

most ? « A kiraly pedig igy felelt nekik : »Tegyetek mind-

annyian ugy, a mikent engem lattok cselekedni«. A mondot-

tak elhangzasa utan lisztatni kezdte lovat az emlitett vizen
;

Jcinos baratnak az ovenel egy jobb lovat adatott s 6t is vele

usztatni kenyszeritette. Ezt latvan a magyarok, kacsak mod-

jara mindannyian atusztattak a vizen ; de igy is negy 16 es

harom ember veszett oda. A kovetkezo napon nagy keson az

Ethel foly6hoz ertek, melynek partja menten, ugy bes-zelik,

mid6n a magyar nep Scitiab61 Pannoniaba vandoroli, sziiletett

egykor Atilla.^) Ennek a foly6nak veszedelmes voltar61 es

gazl6inak rohan6 arjar61 nem igen lehet senkinek sem fogal-

mat nyujtani, mert elragadja a lovat es a lovast is egyarant.

A mit Idtvan a kiraly, teljesseggel nem tudta elhatarozni,

hogy mi tev6 legyen ; annyival inkabb, mert semmi m6don
sem lehetett haj6t talalni. Midon hat itt elcsiiggedten veszte-

geltek, egyszer csak ket hirvivo ruthen jott es ezek azt mond-

tak, hogy hetezer tatar es ket ezer ruthen nyomon iildozi a

magyar kiralyt es mar alig tiz tatdr merfoldnyire vannak ide. A
kiraly egy csoppet sem ijedt meg ezek hallatara, hanem folvi-

dulva aiTa buzditotta hiveit, hogy varjak be a tatarokat.*) »Ime,

a mit 6hajtottunk, az beteljesedett, mert a ki igazi vitez, annak

^) Pridiproch ismeretlen nev. — ^) 1352. aprilis 5-en. Az Olt

folyonak e videken valo szerepeltetese — mert Lodomeriarol van szo—
nagyon furcsa vilagot vet kronikasunkra. A mily megbizhato, alapos

es jol ertesiilt volt eddig, eppen annyira megsziinik nala itt es a

k6vetkez6kben minden eszszeriiseg. — ') Az Etel elnevezes az 6s-

magyaroknal altalaban minden nagyobb folyonak a neve. Igy szere-

pel e neven a Volga, a Don, innen jon az Etelkoz (folyamk6z)

elnevezes a vandorlas koraban. Itt csak a Dnyesztert erthetjuk az

Etel elnevezes alatt. — *) Sehogysem erthet6, hogy a kiraly a maga
negyven ember^vel oly vidaman fogadta volna a remhirt, hogy

kilenczezer orosz-tatar keresi 6t eletre-halalra.

6*
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most alkalma nyilik a harczra es megmutathatja, mit er«. £s

mig a kiraly itt idozott, husznal tobb ruthen jott azzal a hiradas-

sal, hogy a tatar sereg, minthogy azt hallotta a magyarok

kiralyarol, hogy mar elvonult, Kathaya iranyaban tavozott.^)

E hirre a kiraly hajnalra atusztatott a vizen es egy Dobra-

vihwzca nevii, a folyotol koriilvett udvarhazra bukkant litja-

ban, ahol azonban eleseget eppen semmit sem talalt.^) Ejfelkor

pedig egy ruthen felgyujtotta ezt a hazat es minthogy az udvar-

haznak kijardsa egy kis hidon keresztiil igen sziik volt, a kiraly

es az osszes hivei csak nehezen menekiiltek meg a halalvesze-

delembol. Reggelre aztan a kiraly utrakelven, a ruthenek

legzordabb havasai koze jutott ; sziklas hegysegeken es sok

helyt egeszen a lovak nyergeig ero hoban gazolva, veszedelmek

kozott kelt at ezeken es a Zereth folyot ^) hetvennegy izben

usztatta at. Az alatt a negy nap alatt, mig a havasok kozott

lovagoltak, tobb mint negyszaz 16 maradozott el,*) mert a

lovak szamara a faagaknal egyebet nem tudtak talalni es az

emberek sem izleltek az egesz het alatt elelmiil babnal egyebet.

J4nos barat pedig a lector, tarsival egyiitt az ehsegtol annyira

elgyongiilt, hogy onmaguktol sem lora iilni, sem onerejiikbol

arrol leszdllni nem tudtak. Vegre sok bajjal es kimondhatatlan

firadalmak kozott nagypentek napjan kijutottak a havasok

koziil es megerkeztek Munkach vdrahoz Beregbe.^) Itt a kiraly

1) A Dnyeszter mellett van egy Kitaigrod nevii orosz varoska

s nem lehetetlen, hogy ezt ertette a minorita Kathaya alatt. —
2) Dobravihuszka ismeretlen nev. — ^) Itt ismet felrevezettek a

minoritat, mert a Szeret folyonak hetvennegyszer valo atiisztatasa

hihetetlen. De meg nem is kellett itt oly rettenetes zord hegys6gen

keresztiil barangolni. Valoszinii, hogy minden vizre ramondtak, hogy
ez a Szeret, de a zord havasokat csak nem tudtak kronikasunkba

belebeszelni, ha 6 maga is jelenvolt ? E sorok olvasasa bizonyossa

teszi, hogy csak elbeszeles utan irodtak s nem szemelyes tapaszta-

lat alapjan. A kronikas nem volt ott ebben a hazautazasban, csak

az 6 Janos nevii tarsa. — *) Ha csak negyvenen indultak litnak,

honnan volt negyszaz lovuk, a mely elhullott az utban ? Itt is,

mint fontebb, ugy erthetjiik a dolgokat, hogy vagy a masolok
ejtettek hibat a szovegen, vagy pedig a kiraly negyven vitezbol allo

tarsasaga alatt csak a fourakat kell erteniink es nem azoknak fegy-

veres kiseretet es banderiumait is. — *) A minorita itt egeszen meg-
tagadja onmagat. Idoszamitasaban is nagyokat botUk. Utoljara azt

irta, hogy nagycsiitortokon ertek az Olt folyohoz, masnap az Etel-
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valamennyire kipihente magat es aztan elzarandokolt innen

Varadra Szent Laszlo kiraly hamvainak meglatogatasara.

Foldre borult sirjandl es hilat adott Istennek es Szent Ldszlo-

nak azert, hogy kiragadta a halal torkabol es bar faradalmak

aran, de epsegben hazavezerelte. Itt harom napig idozott es

tobbfele b6kezii adomanyt tett Szent Laszlo egyhazanak

18. (^171.) — (Bessenyo Jdnos megmenti a kirdlyt.) Midon a

kiraly az t}rnak ezerharomszazotvenharmadik eveben Szent

Katahn Sziiz napjan Zolyomban vadaszaton volt,^) az ember-

tol elhagyatott havasokban egyszercsak hirtelen egy hala-

losan megsebzett medve keriilt utjaba. Ez megtamadta 6t

;

a kiraly vakmer6segeben ezzel a medvevel is el akart banni,

a mint mar annyi ilyen mas medvet leteritett es megolt volt es

vadaszdardajaval reatamadt ; de ezuttal a sors nem kedvezett

neki ; a medve osztonszerii elszantsagaban leverte a kiralyt

es huszonharom sebet mart a ket laban. Es, ha Isten kegyelme

folytan oda nem keriilt volna Bessenew Janos, a megvadult

es feldiihosodott medve Lajos kiralyt meg is olte volna. De

ennek a Bessenew Janosnak nagyobb leven kiralyahoz val6

ragaszkodasa, mint a mennyire sajat eletet becsiilte, nem tor6dve

azzal, hogy halalos veszedelemnek teszi ki magat, rearohant a

kiralyt megtamadott medvere es kardjaval megolte. Igy szaba-

ditotta ki kiralyat a halal torkabdl.^) S vegiil, a gyiiloletes vadas-

kodasok es kiilonosen Croaciai Novak miatt, ez a Janos az 6

tetteert semmi jutalmat sem kapott ;
pedig amaz csak akkor

hez, itt egy napot es ejjet toltottek, mert hajnalban usztattak at a

vizen. Dobravihuszkan ujra meghaltak es onnan ejfelkor menekiiltek

el es most negy napig tartott a havasokon valo atkeles. Megis mar

nagypenteken Munkacsra erkeztek. Szerinte csiitortoktol szerdaig

vagyis aprihs ii-ig utaztak, tehat csak ii-e utan erhettek Magyar-

orszagra.

1) 1353. november 25-en. — ^) Kiikiillei is emliti (LIV. fej.),

hogy Lajos kiraly nagyon szerette a vadaszatot. Vadaszo helyei koziil

a veszpremmegyei Bereny es Gerencser, a barsi Damasd, az erdelyi

Ecsello, a hptoi Lipcse, a pestmegyei Megyer, a tolnai Paks, a

pozsonymegyei Szollos, a fehermegyei Vertes ismerosebbek. Zolyom-

megyeben Prednan vadaszgatott (Por i. m. 550. 1. jegyz.). A Lite-

rarischer Anzeiger f. Ungern (1799. Nr. 14.65

—

66. 1.) emliti, hogy

a becsi cs. udv. leveltar, Codd. Philolog. Nro 313. Membr. van egy

XV. szazadbeli kodex, melyben Ladislaus Ungarus altal rendszerbe
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erkezett oda, mikor Janos, hogy megmentse a kiralyt, mar
megolte volt a medvet.^)

19. (172.) — (Laczkfi Pdl gyozelme a svdbokon.) Ausztria

herczege ^) az tlrnak ezerhdromszazotvenotodik eveben, Szent

Anna napjan ^) elkiildott a magyar kiralyhoz, hogy segitseget

kerjen az ellene fellazadt svevek ellen. negyszaz magyar

ijaszszal Laczkfi Palt kiildte el. Ezek aztan elmenven Sveviaba,

Szent Lorincz vertanii iinnepere kovetkezo napon Thuhia

varosa kozeleben ezekkel a sveviai nemetekkel veres csatat

vivtak.*) A nmgyarok evvel a kiiltassal : »Szent kiralyok segit-

setek !« vegtere Isten josagos kegyelmebdl kivivtak a gyozel-

met. E napon tobb mint haromszaz nemet esett el a magyarok

nyilaitol.

tJgy huUott a szajas nemet lovarol a magyarok elott,

mint az okor a vagohidon. Mert meg volt hagyva a magya-

roknak, hogy el ne fogjanak egyet sem koziiliik, hanem a halal

poharabol itassak meg az osszes nemeteket. Felejiik nyujto-

gattak ugyan karjaikat es igy szoltak : »0 lyber her foh mych,

nych thewth mych !« A magyarok azonban megvillogtatvan

fejiik folott halalt oszto kardjukat, levagtak keziiket es fejii-

ket s igy rivalltak rajuk : »Wezteg Kwrwanew fija zaios Nemeth,

Iwttatok werenkewth, ma yzywk thy wertheketh !« ^) Igy

foglalt vadaszszabalyok is vannak. Utasitasok ezek Lajos kiraly

solymarai szamara. U. i. emlittetik, hogy a kiraly nem egyszer loco

venationis keltezi okleveleit es volt neki egy kiralyi vadaszpecsetje

Sigillum rotundum, quo in venationibus utimur.« V. 6. Katona i. m.

95. 1. 1354. ev. — Bessenyd Janos nevevel kiilonben mar masodizben

talalkozunk kronikasunknal. Fontebb a i66-ik f.-ben mint vitez h6st

mutatta be nekiink a minorita.

^) ^&y latszik ez a Horvat Novak ellens6ge volt Besseny6nek es

maganak tulajdonitotta az eletmentes dics6seget. Kulonben errol az

egesz epiz6dr61 a minoritan kivul nincs mas adatunk. — ^) Ez II.

(Bolcs) Albert osztrak herczeg volt, Habsburgi Rudolf unokaja. —
') I3S5- julius 26-an. A minorita svevjei alatt a svabokat, vagyis

a svajcziakat kell erteniink, a kikkel a Habsburgoknak oly sok haboru-

jok volt. — *) Puchaim Albert ergaui es turgaui kormanyzo vezetese

alatt volt Tulna (Ziirich, Kiikiilleinel 32. f. Turegum, Bonfininel Ter-

gestum, a Budai Kronikaban civitas Tiurgniensis) varosanal 1355.

augusztus II -en a csata. Kiikullei szerint Laczkfit a varos megszallasara

es elfoglalasara kiildtek, a mit aztan 6 vegre is hajtott (I. h.) —
^) A minorita tehat itt is tiintet az 6 magyarsagaval, mikor sz6-
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oltek le 6ket kegyetleniil es a vdros minden lazadojat meg-
hodoltattik az osztrdk herczegnek. A hunok koziil pedig ebben
a csataban tizenot ifjii esett el. A mid6n aztan ez a Pal az 6
magyar vitezeivel az osztrak herczeghez ment, ez igen gazda-
gon ajandekozta meg 6t es a magyar kiraly szamara a kovet-
kezo tartalmii levelet adta kezebe : »Testveries erziiletedert

halaval adozunk
; mert a mit mi otezer fegyveressel nem tud-

tunk megcselekedni, azt dicsosegesen elvegezte ez a Laczkfi
Pal az 6 negyszaz magyarjaval. Azert arra keriink teged, hogy
meltoztassal ezt a Palt kiralyi bokeziiseggel kegyelmesen joindu-
latodba fogadni«.i)

szerint adja vissza a magyar vitezek karomlasat : »Veszteg, k . . . .-

anyjafia szajas nemetje ! Ittatok veriinket, ma iszszuk a ti vereteket«.
ADubniczi Kronika masoloja a negyedik szo i-je helyettr-et tett es igy
egesz mas, meg trivalisabb ertelme lett a mondatnak. De itt egyet kell
erteniink Matyas Floriannal, aki (Fontes dom. 167. 1. jegyz.) »szajas«-nak
veszi a szot

; annyival valosziniibb ez a kifejezes, mert a minorita fontebb
»T?gy hullott a szajas (buccatus) nemet . . .« mar hasznalja e jelz6t.
Szajas pedig a XIV. szazad Irasmodja szerint csakugyan »zaios«.

^) A ziirichi beke fejezte be a haborut 1355, aug. i8-an. V. 6.
Miiller, Gesch. schweizerischer Eidgenossenschaft. II. 245—46, 1.

Ezzel az erdekes kalanddal er veget a kronika toredeke. Hogy nemcsak
az eleje, hanem a vege is toredeknek veheto, az az elbeszeles befejezetlen-
segevel bizonyitasra nem szorul. A kovetkezo fejezetben a Dubniczi
Kronika mar Kiikiillei miivet folytatja annak VI. fejezetevel.
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Erzsebet kiralyne 21, 27, 29, 47,

48, 54, 55, 60, 63.

Esculum 1. Ascoli.

Esztergom 17, 72.

Ethel folyo 17, 33, IJ^ 81.

Ethelkoz 81, 82.

Fabriano varosa 56.

Faensa 58.

Fejer Cod. Dipl. 50, 52, 62, 78.

Fessler 56.

Filippus Ungarus 59.

Firenze 51, 57.

Foggia (Fodia) 30, 65.

FoUgno 53, 56.

Fontes Domestici 10, 19, 45.

Forli (ForUnum) 57, 58.

Frakn6i Gyiijtemeny 21.

Francziaorszag, francziak 51, 59.

Frankoi Miklos esztergomi ersek

67.

Fra Moriale 71.

Galiczia Lodomeria 78, 80.

Garaiak 52.

Geletfia Janos 64—65, 67, 72.

Geletfia Miklos nador 55, 64—65,

67. Fiai: JanosesDomokos67, 72.

Gerencser k6zs6g, Nagy Lajos va-

dasz6helye 83.

Gombos F. Albin 45.

Gonzaga Fulop, Mantua ura 58.

Gravina 36, 38, 46, 47, 51, 53, 59.

65—67, 69—71.

H
Habsburgose, Habsb. Rudolf 84.

HaUcs 78.

Halotti Beszed 11.

Historia Critica (Katona) 47, 51,

56.

Hist. Cortusiorum 53.

Horvat-Novak (Novak de Croatia)

24, 38, 83, 84.

Horvat-Szlavonorszag 48, 49, 80.

Huber Alfonz 11, 19, 36.

Hunok 85.

Hunyadiak 56.

I,J

Jahrbiicher der Litteratur 10.

Jakabfia Mikl6s alkamaras 72, 77.

Janos barat 81, 82.

Janos veszpremi piispok 37, 52, 54,

56.

Jeruzsalem 7^^.

Jezabel 46.

lUava kozseg 9.

lUeshazy-csalad 9, 12.

Incze papa (VI.) 20.

Johanna (napolyi) 21, 22, 25, 28,

30, 39, 45, 47, 51, 53—55» 58, 59.

63, 65—67, 70.

Johannes de Agria 20, 21.

Istorie Pistolesi 53.

Istvan, Akos, Laszl6 udvari vite-

zek, Miczban fiai 65.

Istvan erdelyi vajda 1. Laczkfi Istv.

Istvan, Nagy Lajos ocscse 74.

ItaUa 28, 30, 51—52, 54. 55. 57-

Izdenczy-csalad 12.

K
Kanizsai Istvan 6budai prepost 67.

Kanizsai Janos, Istvan testvere 67.

Kassa 31, 74.
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Kathaja 1. Kitaigrod.

Katona I. 35, 47, 51, 56, 78, 84.

Karoly durazz6i herczeg 1. Du-
razzoi Karoly.

Karoly Martell szicziliai herczeg,

Robert Karoly atyja 62,

Kazmer lengyel kiraly 74, 76, •]].

Kelemen (VI.) papa 50, 51.

Kerchehch 56.

Kejsztut (Kieystut) htvan feje-

delem 31, 38, 7S—77-
Kithaigrod 34, 84.

Konrad 1. Wolfhardt K.

Kont Miklos 39, 52, 65, 67, 72)^ /6.

80. Fivere Bertalan 67.

Konya Szechenyi Taraas fia (Mik-

los szlavon ban) 67, 75, 77.

Korvinak 1 1

.

Kotromanich Istvan boszniai ban

49.

Kovachich, Vestigia Comitiorum

51-

Kozepkori kronikasok 7, 9, 45.

Krakko 31, 74, 77.

Laczkfi-csalad 21, 24, 25, 30, 32,

38, 61, 66, 67.

Laczkfi Andras 24, 31, 39, 60, 64.

67, 70, 71, 7Z.

Laczkfi Denes 24, 64, 70, 80.

Laczkfi Istvan 18, 21, 23, 24, 27,

28, 30. 35. 39. 47. 56, 57. 62,

64—73. 77, 80.

Laczkfi Istvan (ifjabb) 64.

Laczkfi Mihaly 24, 64, 67.

LaczkfiMiklos 24, 39, 55,64, 67,69,

70, 77, 80.

Laczkfi Pal 24, 31, 32, 64, 67, 70,

80, 84, 85.

Ladislaus Ungarus 83.

Lallo Camponesco (Lalus) Aquila
ura, Montorio grof 51, 53, 58.

Lehotzky T. 21.

Lestak (Lewstasius) 1. Ratoti L6-
rantfia Lestak.

Lengyelek, Lengyelorszag 75, 77

^

7^, 79.

Leobard (Lubart), Volhynia feje-

delme 76.

Lewstasius 1. Rat6ti.

Lindvai Istvan szlavon ban 40,

Lindvai Mikl6s szlavon ban 60.

Lip6czi es Nekcsei Demeter tar-

nokmester 71.

Lipcse kozseg 83.

Litvan hadjarat 22, 31, 32.

Litvania, htvanok 19, 28, 31, 32,

36, 45, 74, 75, 76, 77, 7^, 80.

Livenza olasz folyo 56.

Lodomeria 17, 80, 81.

Lombardia, lombardok 51, 57, 65.

Londja patak 80.

Londnia, ismeretlen helvnev 17, 34,

80.

L6rantfia 1. Rat6ti.

Lorenzo de Monacis 49.

Loreto 58.

L6k6s, Kont Mikl6s ocscse 65, 7^.

Lorinczfia Mikl6s 52.

Lublin (Liblen) 31, 74.

Luceria 65, 70.

Lucius 35, 49, 50, 52.

M
Magyar Konyvszemle 8, 10, 11.

Malatestai Malatesta, Faensa ura

58, 67.

Manfredonia (Manfordonia) 30,

65, 68.

Manopello 58.

Mantova 56, 57, 58.

Marczell Karoly 1. Martell

Marci chronica 10.

Marczali H. 10, 57.

Margit napolyi kiralyne 59.

Marseille, marseilleiek 50, 51, 59.

Mar6csuk 1. Mor6czok

Martell Karoly (Marczell K.) 29,

30. 32, 2>Z, 47. 60, 62, 63.

Mastinus de Laffkal (II. Mastino

della Scala Albert) Verona ura 57
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Matyas Florian lo, 19, 28, 45, 85.

Mdtyas kiraly 7, 12, 13, 14,

Medea 46.

Mednyanszky 9.

Megyer kozseg, Lajos kiraly vada-

sz6 helye 83.

Melfi varos 70.

Miczban, Totorszag banja 64, 65.

Miczban fia Istvan 64, 65.

Michovius 77.

Miklos, ajtonallo Napolyban 48.

Miklos ban 1. Lindvai Miklos.

Miklos fondii grof 54, 59.

Miklos nyitrai piispok 35.

Miklos nador 1. Geletfia Miklos.

Miksa csaszar (II.) 78.

Mirandola varosa 56.

Modena 56.

Moriczfia Simon 79.

Moroczok 32, 39, 69, 71, 75, 77, 80.

Mosonymegye 64.

Munkacs vara 18, 31, s^y 34' ^2.

Muratori 35, 46, 50, 51, 53, 59, 60,

64, 67, 70, 78.

Muller 85.

N
Nagy Ivan 79.

Nagy-Varad 14, 18, 26, 61, 83.

Napoly, napolyi ligyek 27, 28, 29,

30, 33» 35. 36, 46, 47. 50, 51. 56,

58, 59, 62, 65, 66, 69, 70, 77.

Nemzeti Muzeura 9.

Nekcsei (Nercsei) Miklos fia Denk
71-

Nemetek 84, Nemet csaszar ^^.

Nemet lovagrend 75.

NovelU grof 48.

Obuda 72.

Observansok 26.

Ofanto folyo 69.

Oliverius 1. Ratoti OHver.

Olt folyo 17, 19, ss, 17, 81. 82.

Oppelni Laszlo 79.

Orban kirdlyi varnagy 60.

Ordelaffi Ferencz 57, 58.

Orljava patak 80.

Oroszorszagi havasok 17.

Oroszorszag, oroszok 38, 78, 80, 81.

Orsillo Minutulo napolyi kanonok

47-

Orsini Napolen 58.

Ortona (Horconia) 30, 60, 68.

Osztrak herczeg 1. Ausztria her-

czege.

Ostigha varos 56.

Othlamus (Athlamus) tatar vezer

61.

Ovar 64.

Padua 57.

Paks kozseg, N. Lajos vadaszo-

helye 83.

Pannonia 47, 81.

P41 ispan, Janos lector allitolagos

atyja 20.

Paloczi Mate nador 70.

Pepoh Jakab, Bologna ura 57.

Perenyi (L, IL, ID.)Mikl6s 17, 79.

Perugia (Perusius) 57, 69.

Perusius 1. Perugia.

Pescara 53.

Petrarca 47.

Peterfia Tamas (Cs6r Tamas) tar-

nokmester 72.

Piemont 51.

Pignataro Jakab (Pynarata), Aversa

kapitanya 72,-

Pippino Giovanni conte de Miner-

vino olasz kovet 56.

Podhradczky 10, 21.

Pomazi Czik6 (Ferencz) tarnok-

mester 60.

Polyhistoria 66, 67

.

P6r A. 20, 21, 22, 17, 46—52,

54—60, 62—65, 78, 80—84.

Portici 62-

Pozsonyi kr. 10, 17.

Pozsega varmegye 80.

Pray 51, 56—57-
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Predna kozseg, N. Lajos vadaszo-

helye 83.

Pridiproch, ismeretlen helynev a

minoritanal 17, 34, 80.

Primissier ^6, 67.

Provence (Provincia) 51, 6^.

Przmysl 78.

Puchaim Albert 84.

Rath Gy. 11.

Ratoti Lestak (Lorantfia) 24, 28,

30, 68, 79.

Rat6ti Ohver tamokmester 60.

Reggio Paolo de Manfreddi da 67.

Ricardoch 1. Contarso.

Rikalffia, Tark6i Laszl6 75, jj.

Rimini 56.

R6bert Karoly (Carolus Ubertus)

47. 49, 55. 62, 70.

R6bert sziczUiai herczeg 62.

Roma 31, 2,1, 77^.

Ruscia 1. Oroszorszag.

Ruth^norszag, ruthenek 78, 80, 81,

82.

S, Sz

Sacatum (Bastida, Stcccata, Sze-

kacs) 49.

Sacile (Secel) var 29, 56.

Salemo, s. obol 30, 71, 73.

Sandomir (Zondomeria) varos 31,

74-

San foly6 56, 78.

San Lorenzo Maggiore templom
Napolyban 59.

Sanok (Zanak) varos 78.

San Severinoi R6bert 66

—

6y.

San Valentino 58.

Saros megye 60.

Santa Karoly (II.),SzicziMa kiralya

62.

Scafati (Schaffat, Staflfach, Staffat)

71.

Scala-csalad 57.

Schwandtner 46, 49, 52.

Scithia 81.

Senia 1. Zeng.

Senia palota 72.

Sile foly6 57.

Soky testverek 60.

Soos Laszl6 32, 69, 71.

Spoleto 57.

Stajerorszag 56.

Suchenvirt 36, 76, 80.

Sulmona 56.

Svabok 84.

Svajcziak 84.

Sve^da (Svajcz) 84.

Szazadok 10, 11, 12, 21, 47, 52.

Szeged (Segudinum) 63.

Szemelnik 48.

Szent Ferencz yy.

Szent Gyorgy 48.

Szent Janos evangelista egyhdza
es kolostora 24—26.

Szent Laszl6 18, 22, 29, 40, 61,

62, 83.

Szepes varmegye 60.

Szerecsenek 55.

Szeret foly6 (Zereth) 17, 37, 82.

Szechenyi Tamas vajda 67, 75.

Szechi Mikl6s ban (Zechi) 67, 79.

Szekelyek 29, 60, 61, 62.

Szekely Okleveltar 60.

Szekesfehervar 30, 60, 63, 72.

Sziczihai kiralysag 45, 51, 62, 7;^.

Sz5116s kozseg 83.

Tamas, Johanna kamarasa Na-
polyban 48.

Tarent6i Fiilop 46, 58.

Tarent6i Lajos 29, 30, ^2, 35, ^Z^

54, 55. 58, 59. ^Z, 65—67, 69.

Tarent6i R6bert 46, 58, 59.

Tatarok 19, 29, 55, 60, 61,

80—82.

Tergestum 1. Ziirich.

Terhzzi gr6f Napolyban 48.

Terra di Lavoro 71.

Theiner Monumenta Hung. 53.
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Toldi Szerelme 40.

Toldy Ferencz 10, 12, 17.

T6t L6rincz 52, 76.

Tot L6rincz fia Bertalan yi.
T6t Lorincz fia L6k6s 60.

Trencsen kozseg 9.

Trencsen varmegye 9.

Treviso (Tervisium) 57.

Trieszt 57.

Tuln 1. Ziirich.

Turgau 84.

Turoczy 49.

u
Ubertus Carolus 1, R6bert Karoly.
Udine 56.

Ujlaki Ugrin fia Mikl6s 71.

Ungams Geschichtsquellen 10.

Urbino 56.

Ursus Minutulus 1. Orsillo Min.

V, w
Vagner 78, 79.

Vasvdri grofok 62.

Vag foly6 9.

Vasari Mikl6s nyitrai piispok 54.

Velencze, velenczeiek 29, ij , 48,

49. 50, 56. 57-

Verona 29, 56, 57.

Veronika kend6je 32, 74.

Vessz6s 1. Besseny6 I. fia Vessz6s

V6rtes kozseg, Nagy Lajos vada-
sz6helye 83.

Vicensa 56, 57.

ViUani 35, 36, 38, 46, sc 53, 54,.

57—59, ^Z, 65, 66, 77.

Visconti Adam 67.

Visegrad 21, 29, 56, 60.

Volga 81.

Volhynia (Feheroroszorszag) 76, 80.

V6r6sk6i gr6fok 62.

Vrana 50.

Waddingus 23, 25, 26, 72.

Welk 1. Belcz.

Werner (Wertnerus), Urslingeni W.
zsoldosvezer 30, 61, 66, 68, 70.

Wiener Jahrbiicher 17.

Wladimir ((Woldomir) 80.

Wolfhardt Konrad 62, 65, 66, 68,.

69, 74.

Wolfhardt Ulrik 18, 30, 62, 6;^, 69,

72, 74-

Zaluski J. Andras 77.

Zara (Sadra) 21, 27, 29, 33, 35, 48,

50.

Zeng (Senia) 30, 67.

Z61yom varmegye 83.

Zurich, zurichi csata (Tuln, Ter-
gestum, Turegum, Tiurgniensis.

21, 31, 84, 85.
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